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Πρόλογος  

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το θέμα των κατανεμημένων 
επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Αναλύει τα υπάρχοντα 
συστήματα αντιμετώπισης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 
εξαπόλυση τέτοιου είδους επιθέσεων. Μελετά τον τρόπο που 
οργανώνονται οι επιθέσεις και παρουσιάζει την αρχιτεκτονική και την 
υλοποίηση ενός πρωτότυπου συστήματος ανίχνευσης των πηγών μιας 
κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσιών, καθώς και αντιμετώπισης 
των επιθέσεων αυτών. Τέλος, ασχολείται με το θέμα της ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας ως μιας διαφορετικού είδους επίθεση άρνησης υπηρεσιών 
και προτείνει ένα πρωτότυπο τρόπο αντιμετώπισής της. 
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1. Εισαγωγή 
Οι κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (Distributed Denial of 

service Attacks - DDoS) είναι ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά 
προβλήματα στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων ΙΡ, όπως το Διαδίκτυο. Κατά 
τη διάρκεια τέτοιων επιθέσεων, σε ένα δικτυακό σύστημα εισέρχεται 
εξαιρετικά υψηλός αριθμός πακέτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί στο 
σύστημα-στόχο (θύμα)  αδυναμία να προσφέρει τις υπηρεσίες του, λόγω 
της υψηλής εισροής δεδομένων και του υπολογιστικού φόρτου που 
προκαλείται από την επίθεση.  

Αυτή η σωρευμένη δικτυακή ροή δημιουργείται από εκατοντάδες 
χιλιάδες δικτυακά συστήματα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του χρήστη, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τις κατανεμημένες αυτές επιθέσεις άρνησης 
υπηρεσιών (θύτης). Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απλά συμβατικά 
συστήματα χρηστών που δεν έχουν την παραμικρή υποψία για την εμπλοκή 
τους (στην ουσία, για την εμπλοκή των συστημάτων τους) σε μια τέτοια 
επίθεση.  

Οι κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών έγιναν εξαιρετικά 
δημοφιλείς στις αρχές της χιλιετίας, όταν εμφανίστηκαν και τα πρώτα 
σοβαρά περιστατικά. Στο στόχαστρο βρέθηκαν μεγάλες διαδικτυακές 
εταιρείες, οι οποίες υπέστησαν βλάβη για αρκετές ώρες, εξαιτίας μαζικών 
επιθέσεων. Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή τους αποτελεσματικότητα, οι 
επιθέσεις τέτοιου είδους μετατράπηκαν σε ένα από τα ισχυρότερα όπλα 
ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ακόμη και δίκτυα ολόκληρων χωρών 
προσβλήθηκαν από τέτοιες επιθέσεις και ολόκληρη η υποδομή τους 
αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα λόγω των επιθέσεων. 

Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί μια αλλαγή ακόμη και στους ιούς, 
εξαιτίας της συχνότητας τέτοιου είδους επιθέσεων. Οι σύγχρονοι ιοί στην 
πλειονότητά τους δεν καταστρέφουν απλά τους υποδοχείς (hosts) τους, 
αλλά χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως διαβιβαστές (carriers) 
κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσιών και ως εργαλεία αποστολής 
μηνυμάτων spam. Όταν αυτές οι επιθέσεις έκαναν αρχικά την εμφάνισή 
τους, μια ομάδα συστημάτων «χτυπούσε» το θύμα χρησιμοποιώντας 
ποικίλα τεχνάσματα, που ανάγκαζαν το θύμα να πάψει να ανταποκρίνεται. 
Τα συστήματα που λαμβάνουν πλέον μέρος σε μία τυπική επίθεση 
ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες, οι ιοί έγιναν το μέσο εξάπλωσης των 
δικτύων που χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις, ενώ το Internet Relay Chat 
(IRC) και άλλα κοινόχρηστα δίκτυα επικοινωνίας έγιναν το κυρίαρχο 
περιβάλλον ελέγχου αυτών των συστημάτων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 
πλέον αντιμέτωποι με τα botnet και τα zombie farms, τα οποία είναι ικανά 
να καταλύσουν ακόμη και τα πλέον στέρεα δίκτυα και υπηρεσίες. 



2 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να 
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Εξαιτίας της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων του ΙΡ δικτύου, τα 
συστήματα που λαμβάνουν μέρος σε μια τέτοια επίθεση μπορούν να 
παράξουν κάθε είδους πακέτα, και το κυριότερο, η διεύθυνση ΙΡ του 
αποστολέα αυτών των πακέτων μπορεί να έχει εντελώς αυθαίρετη τιμή. 
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν και 
να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιθέσεις. Όταν τα συστήματα αυτά 
δημιουργούν τα πακέτα, δεν χρησιμοποιούν την αληθινή ΙΡ διεύθυνση του 
αποστολέα στο απαιτούμενο πεδίο, αλλά μια άλλη τυχαία τιμή, ή το πιο 
πιθανόν, χρησιμοποιούν μια διεύθυνση ΙΡ που νόμιμα ανήκει σε κάποιο 
άλλο, και πάλι τυχαίο, σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που 
αντιλαμβάνεται το θύμα είναι πως η εισερχόμενη κίνηση προκύπτει από 
διαφορετικές και άσχετες μεταξύ τους πηγές για το κάθε πακέτο. Έτσι, το 
κάθε είδους φιλτράρισμα που γίνεται στα εισερχόμενα δεδομένα από το 
διαδίκτυο δε μπορεί παρά να αποκλείσει μαζί και νόμιμους πελάτες ή 
χρήστες. Όπως και να έχει, το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η 
αδυναμία του θύματος να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ικανοποιητικό 
βαθμό ή, ενδεχομένως, και καθόλου. 

Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής έγκειται στην ολιστική 
προσέγγιση του προβλήματος των κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης 
υπηρεσιών, αναλύοντας το πρόβλημα των κατανεμημένων επιθέσεων 
άρνησης υπηρεσιών και περιγράφοντας τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική 
και τις λεπτομέρειες υλοποίησης ενός πρωτότυπου σχήματος 
αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων. 

Η προσέγγιση που ακολουθούμε περιλαμβάνει κατ’ αρχάς τη 
λεπτομερή ανάλυση των μηχανισμών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
σε μια τέτοια επίθεση. Έχοντας συλλέξει έναν αριθμό από εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία DDoS επιθέσεων, αναλύουμε τα 
χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο λειτουργία τους. Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης μάς βοηθούν στο να ταξινομήσουμε τις DDoS επιθέσεις με βάση 
το βαθμό αυτοματισμού, τον τρόπο εξάπλωσης καθώς και άλλα 
χαρακτηριστικά, όπως παρουσιάζουμε στο κεφάλαιο 3. 

Έπειτα, μελετάμε τον τρόπο κατασκευής DDoS δικτύων στην 
προσπάθεια εύρεσης στοιχείων και μετρικών για την αντιμετώπιση των 
επιθέσεων αυτών. Βλέποντας το συνολικό πρόβλημα από την οπτική γωνία 
του επιτιθέμενου, αναγνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει 
ένα DDoS δίκτυο για να είναι επιτυχές και αποδοτικό, τυποποιούμε το 
πρόβλημα κατασκευής ενός τέτοιου δικτύου και αναπτύσσουμε ένα 
βελτιστοποιημένο αλγόριθμο κατασκευής DDoS δικτύων. Το αποτέλεσμα 
της μεθόδου αυτής είναι η ανάδειξη των αδυναμιών των υπαρχόντων 
μεθοδολογιών αντιμετώπισης των DDoS επιθέσεων. Λεπτομερής 
περιγραφή της μελέτης παρατίθεται στο κεφάλαιο 4. 
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Με βάση τις υπάρχουσες μεθοδολογίες αντιμετώπισης DDoS επιθέσεων 
και τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων αναλύσεων, σχεδιάζουμε ένα 
σχήμα αντιμετώπισης βασισμένο στο μαρκάρισμα πακέτων. Το σχήμα αυτό, 
δίνει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος μιας DDoS επίθεσης σε πραγματικό 
χρόνο και ανίχνευσης των πραγματικών πηγών της επίθεσης αυτής. 
Συγκρίνουμε το σχήμα αυτό με τις ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες ως προς 
την πιθανότητα θετικών και αρνητικών λαθών (false positives/negatives), 
τον αριθμό πακέτων που χρειάζονται για το φιλτράρισμα ενός πακέτου 
καθώς και άλλες μετρικές, όπως περιγράφουμε στο κεφάλαιο 5. 

Επίσης, περιγράφουμε την στρατηγική εγκατάστασης ενός τέτοιου 
σχήματος καθώς και την αρχιτεκτονική των υποσυστημάτων που είναι 
απαραίτητο να εγκατασταθούν στους δρομολογητές για τη λειτουργία του 
σχήματος. Σχεδιάζουμε, τέλος, την αρχιτεκτονική του συστήματος 
φιλτραρίσματος και ανίχνευσης που θα πρέπει να εγκατασταθεί στις 
υποδομές του πιθανού στόχου (θύματος) μιας DDoS επίθεσης. Ο 
σχεδιασμός του συστήματος δίνει επιπρόσθετα τη δυνατότητα 
παραμετροποίησης των κριτηρίων επιλογής των υποψήφιων προς 
φιλτράρισμα δικτύων, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. 
Η περιγραφή και οι λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής αναλύονται στο 
κεφάλαιο 6. 

Συμπληρωματικά, αναλύουμε και ένα διαφορετικό είδος επίθεσης που 
σχετίζεται με τις επιθέσεις που πραγματευόμαστε, τα ανεπιθύμητα 
μηνύματα (spam), και αναπτύσσουμε έναν πρωτότυπο τρόπο 
αντιμετώπισής των, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7. 
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2. Επιθέσεις Άρνησης Υπηρεσιών - Επισκόπηση 
Ερευνητικού Πεδίου 

2.1. Εισαγωγή 
Οι κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (Distributed Denial of 

Service Attacks - DDoS) έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι σχετικά εύκολες 
να υλοποιηθούν και πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Τα τελευταία 
χρόνια, πάρα πολλά περιστατικά μεγάλων DDoS επιθέσεων έχουν 
αναφερθεί και πλέον γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται ως εργαλεία 
εκβιασμού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που η λειτουργία τους 
βασίζεται στην δικτυακή τους σύνδεση και διαθεσιμότητα. Επίσης, τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για DDoS επιθέσεις γίνονται όλο και πιο 
σύνθετα, αυτοματοποιημένα και απλά στη χρήση, σε τέτοιο βαθμό, που 
ακόμη και χρήστες με λίγες γνώσεις δικτυακού προγραμματισμού μπορούν 
να τα χρησιμοποιήσουν για να ξεκινήσουν μεγάλες DDoS επιθέσεις ενάντια 
σε τυχαίους στόχους. 

Η βασική ιδέα πίσω από μια DDoS επίθεση είναι ο εξαναγκασμός 
μεγάλου αριθμού συστημάτων που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο να 
στείλουν άχρηστη πληροφορία / δικτυακή κίνηση στον ίδιο προορισμό την 
ίδια χρονική στιγμή. Η συσσωρευμένη δικτυακή κίνηση που προκύπτει από 
όλα αυτά τα συστήματα μπορεί εύκολα να εξαντλήσει τους διαθέσιμους 
δικτυακούς ή υπολογιστικούς πόρους του συστήματος στόχου. Έτσι ο 
παραλήπτης, ο στόχος της επίθεσης, δεν θα έχει τους διαθέσιμους πόρους 
για να εξυπηρετήσει τους νόμιμους χρήστες του. 

Στις σημερινές DDoS επιθέσεις, ένα μικρό σύνολο συστημάτων που 
ονομάζουμε «handlers» ελέγχει ένα μεγάλο σύνολο συστημάτων που 
ονομάζουμε «daemons». Οι daemons είναι αυτοί που θα εξαπολύουν την 
επίθεση όταν πάρουν την εντολή από τους handlers. Ο επιτιθέμενος, για να 
μπορέσει να εξαπολύσει μια αποδοτική DDoS επίθεση, χρειάζεται ένα 
μεγάλο αριθμό από κατειλημμένα (compromised) συστήματα τα οποία θα 
παίζουν το ρόλο των daemons. Αυτός ο μεγάλος αριθμός συστημάτων 
μπορεί να αποκτηθεί μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας hacking. Ο πιο 
δημοφιλής τρόπος είναι η χρήση συγκεκριμένου τύπου ιών, τα 
ονομαζόμενα worms. Τα διαδικτυακά «σκουλήκια» (worms) μπορούν να 
μολύνουν μεγάλο αριθμό από συστήματα συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο 
μέσα σε λίγες ώρες. Να σημειώσουμε ότι, σε αντίθεση με τη χρήση των ιών 
τα προηγούμενα χρόνια, η λειτουργία των worms όπως εμφανίζονται 
τελευταία δεν εστιάζεται στην πρόκληση ζημιάς στο μολυσμένο σύστημα 
αλλά κυρίως στην εγκατάσταση κάποιου είδους πίσω πόρτας για τον 
απομακρυσμένο έλεγχο του μολυσμένου συστήματος από τον κάτοχο του 
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worm ή ακόμη και στην εγκατάσταση της ίδιας της εφαρμογής που θα 
χρησιμοποιηθεί για την DDoS επίθεση. 

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των DDoS επιθέσεων, που τις κάνει τόσο 
δύσκολο να αντιμετωπιστούν, είναι ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης (στις 
περισσότερες μορφές της) υπάρχει μονόδρομη επικοινωνία μεταξύ των 
daemons και του στόχου και δεν χρειάζεται κανενός είδους αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους εκτός από την αποστολή των πακέτων της επίθεσης. Αυτό το 
χαρακτηριστικό, σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους hacking, κάνει τις 
DDoS επιθέσεις πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμες. Λόγω της έλλειψης ανάγκης 
για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των daemons και του στόχου, τα 
πακέτα μιας DDoS επίθεσης, συνήθως, δεν περιέχουν την πραγματική IP 
διεύθυνση αποστολέα στην κεφαλίδα τους. Έτσι δεν υπάρχει κάποιος 
προφανής τρόπος να βρεθούν οι πραγματικές πηγές μιας DDoS επίθεσης. 
Επίσης δεν υπάρχει απλός τρόπος να ξεχωρίσουμε την κίνηση της επίθεσης 
από την κίνηση που παράγουν οι νόμιμοι χρήστες. 

Η άμυνα ενάντια σε DDoS επιθέσεις είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. 
Πρώτα, το θύμα πρέπει να ανακαλύψει αν είναι στόχος μιας DDoS επίθεσης 
ή απλώς συναντά μια απότομη αύξηση του εύρους ζώνης για άλλους 
λόγους. Διάφορες μέθοδοι έχουν προταθεί που απαντάνε σε αυτό το 
ερώτημα. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στα εγκατεστημένα Intrusion 
Detection Systems (IDS) και χρησιμοποιούν αναγνώριση προτύπων, 
νευρωνικά δίκτυα ή άλλες τεχνικές για να προσδιορίσουν τα 
χαρακτηριστικά της κίνησης της DDoS επίθεσης. Αυτά τα συστήματα 
μπορούν να ειδοποιήσουν το θύμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι για 
να αποτρέψουν την επίθεση. 

Στο δεύτερο βήμα, το οποίο αποτελεί και το κυρίως θέμα της διατριβής, 
το θύμα πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει την 
υποκείμενη DDoS επίθεση και να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις από τις 
ίδιες πηγές. Έχουν προταθεί διάφορες μεθοδολογίες για το σταμάτημα μιας 
DDoS επίθεσης, όλες έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώσουν τις επιπτώσεις 
της επίθεσης, αλλά καμία δεν έχει χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένη λύση 
λόγω των περιορισμών που εισαγάγουν. Η βασική προσέγγιση των 
μεθοδολογιών αντιμετώπισης DDoS επιθέσεων είναι η αναζήτηση των 
πραγματικών πηγών της επίθεσης. Αυτό επιτρέπει στο θύμα να πετάξει τα 
πακέτα της επίθεσης και να εξυπηρετεί τους νόμιμους χρήστες του. 

Στις παρακάτω ενότητες θα παρουσιάσουμε τις υπάρχουσες 
μεθοδολογίες ενάντια στις DDoS επιθέσεις, θα δείξουμε τα προτερήματα 
τους και τα μειονεκτήματά τους και θα αναφέρουμε τις μελλοντικές τάσεις 
σε αυτόν τον ερευνητικό χώρο. 
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2.2. Μεθοδολογίες αντιμετώπισης DDoS επιθέσεων 
Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των DDoS 

επιθέσεων είναι η προσπάθεια ανίχνευσης των πηγών της επίθεσης. Αυτό 
είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για τους λόγους που αναφέραμε στην 
προηγούμενη ενότητα, αλλά όχι και αδύνατη. Το γεγονός ότι η IP 
διεύθυνση αποστολής δεν ήταν αξιόπιστη πηγή πληροφορίας ανάγκασε 
τους ερευνητές να στραφούν σε διαφορετικούς τρόπους ανίχνευσης των 
πραγματικών πηγών της επίθεσης. 

Μια από τις πρώτες προσεγγίσεις προσπαθεί να εξαλείψει το 
φαινόμενο της ψευδούς διεύθυνσης IP στην κεφαλίδα του πακέτου. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί αν όλοι οι δρομολογητές υιοθετήσουν το ingress 
filtering [1]. Στο ingress filtering, ο δρομολογητής ελέγχει αν η IP διεύθυνση 
του εισερχόμενου πακέτου στην ingress διεπαφή του είναι έγκυρη για αυτή 
τη διεπαφή. Η εγκυρότητα του πακέτου ελέγχεται με βάση την πληροφορία 
που έχει ο δρομολογητής για τις πιθανές IP διευθύνσεις που μπορούν να 
έχουν τα εισερχόμενα πακέτα ως διεύθυνση IP αποστολής για κάθε 
διεπαφή. Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δρομολογητές 
διέλευσης (transit) λόγο των πολλών πιθανών IP διευθύνσεων αποστολής 
για κάθε διεπαφή. Η μέθοδος αυτή απαιτεί αυξημένη υπολογιστική ισχύ 
από τους δρομολογητές λόγω των επιπλέον αναζητήσεων που πρέπει να 
κάνουν. Επίσης, η απόδοση αυτής της μεθόδου βασίζεται κυρίως στην 
παγκόσμια εγκατάστασή της. 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μεθόδους που έχουν προταθεί για την 
ανίχνευση τις IP διεύθυνσης είναι το Probabilistic Packet Marking (PPM) [2]. 
Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, τα πακέτα μαρκάρονται με μικρή πιθανότητα, 
όσο περνάνε από τους δρομολογητές του Διαδικτύου. Το μαρκάρισμα 
περιέχει την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με το συγκεκριμένο μέρος 
του μονοπατιού του πακέτου. Με αυτή τη μέθοδο, το θύμα μπορεί να 
αναγνωρίσει την πηγή μεγάλων ροών πακέτων συνδυάζοντας την 
πληροφορία του μονοπατιού από διαφορετικά πακέτα που ανήκουν στην 
ίδια ροή. 

Στο PPM το μαρκάρισμα ξαναεγγράφεται, στην περίπτωση που κάποιος 
άλλος δρομολογητής στο μήκος του μονοπατιού του πακέτου αποφασίσει 
να μαρκάρει και ο ίδιος το συγκεκριμένο πακέτο. Γι’ αυτό το λόγο, 
χρειάζεται μεγάλος αριθμός πακέτων για να ανιχνευτεί σωστά μια πηγή. Αν 
και το PPM είναι μια πολλά υποσχόμενη μεθοδολογία για την ανίχνευση IP 
διευθύνσεων, έχει σοβαρές ελλείψεις κυρίως στην υπολογιστική 
πολυπλοκότητα της διαδικασίας της ανακατασκευής του μονοπατιού, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης 
υπηρεσιών. Επίσης, υποφέρει από το λεγόμενο «ψεύτικο μαρκάρισμα». Σε 
αυτό, ένας εκλεπτυσμένος επιτιθέμενος μπορεί να εισαγάγει πακέτα που 
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είναι ήδη μαρκαρισμένα με τέτοιο τρόπο που να αναγκάζει τον αλγόριθμο 
ανακατασκευής του θύματος να ανακατασκευάσει λάθος μονοπάτι.  

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν 
ενδείκνυται για φιλτράρισμα των εισερχομένων πακέτων  σε πραγματικό 
χρόνο γιατί χρειάζεται μεγάλος αριθμός εισερχομένων πακέτων για την 
ανίχνευση μόνο μιας πηγής. 

Μια λύση στην υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα του PPM έχει 
προταθεί από τους Song και Perrig στο «Advanced and Authenticated 
Marking Scheme» [3]. Το προτεινόμενο εξελιγμένο σχήμα μαρκαρίσματος 
το οποίο χρησιμοποιεί hash τιμές των ακραίων κομματιών, πετυχαίνει 
καλύτερη ακρίβεια, δηλαδή λιγότερα θετικά λάθη, και μικρότερη 
υπολογιστική πολυπλοκότητα κατά τη διάρκεια μιας DDoS επίθεσης. Το 
πρόβλημα με το σχήμα αυτό είναι ότι απαιτεί από το θύμα να έχει ένα 
ενημερωμένο «χάρτη» όλων των δρομολογητών με κέντρο το δίκτυο του 
θύματος και «προς τα έξω» (upstream). 

Μια ακόμη επέκταση του PPM που μειώνει σημαντικά τον αριθμό των 
πακέτων που χρειάζονται για την ανακατασκευή του μονοπατιού των 
πακέτων έχει προταθεί στο «Enhanced Probabilistic Packet Marking» [4]. Σε 
αυτό το σχήμα, παράγονται επιπλέον πακέτα κατά τη διάρκεια του 
μαρκαρίσματος, αυξάνοντας το δικτυακό φόρτο. 

Στο «Compensated Probabilistic Packet Marking» [5] από την άλλη, ο 
δρομολογητής διατηρεί έναν πίνακα «αντιστάθμισης» για την καταγραφή 
των μαρκαρισμένων πακέτων που έχουν ξανά-μαρκαριστεί από αυτόν το 
δρομολογητή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των απαιτούμενων 
πακέτων για την ανακατασκευή του μονοπατιού, αλλά και την δραστική 
αύξηση της απαίτησης σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ από το 
δρομολογητή. 

Μία ακόμη μέθοδος που προτάθηκε ώστε να λύσει το πρόβλημα του 
κόστους σε υπολογιστική ισχύ του PPM βασίζεται σε μία αλγεβρική 
προσέγγιση για την ανίχνευση των IP διευθύνσεων όπως περιγράφεται στο 
«An  Algebraic Approach to IP Traceback» [6]. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε 
μαθηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στους κώδικες διόρθωσης 
λαθών έτσι ώστε να κωδικοποιηθεί το μονοπάτι σε πολλαπλά πακέτα. Με 
αυτή την προσέγγιση, ο αλγόριθμος ανακατασκευής είναι πολύ πιο 
αποδοτικός με πολυπλοκότητα O(n2.5) σε αντίθεση με την πολυπλοκότητα 
του PPM που είναι O(n8).  

Ένα ακόμη πιο απλοποιημένο αλγεβρικό σχήμα [7] χρησιμοποιεί έναν 
συνδυασμό της προαναφερθείσας μεθόδου με ένα «χάρτη» όλων των 
δρομολογητών με κέντρο το θύμα και «προς τα έξω». Με αυτόν τον τρόπο 
πετυχαίνει, όχι μόνο ένα πολύ πιο απλοποιημένο αλγόριθμο 



8 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να 
εφαρμόσετε το Heading 1 στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. 

 

 

ανακατασκευής του μονοπατιού, αλλά και μειώνει τα θετικά λάθη που 
προκύπτουν από τον αλγόριθμο. Ένα βασικό μειονέκτημα και των δύο 
αλγεβρικών σχημάτων είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου πιστοποίηση των 
μαρκαρισμάτων. Έτσι, ένας κατειλημμένος δρομολογητής μπορεί να εισάγει 
λάθος μαρκαρίσματα στο μονοπάτι, και να παράγεται λάθος αποτέλεσμα 
από τον αλγόριθμο ανακατασκευής. 

Το μόνο σχήμα που είναι ανθεκτικό στο πρόβλημα των λανθασμένων 
μαρκαρισμάτων είναι το πιστοποιημένο σχήμα μαρκαρίσματος [3] που 
χρησιμοποιεί message authentication codes (MAC) και χρονικά 
συσχετισμένες αλυσίδες μεταξύ των δρομολογητών. 

Όπως μπορούμε να δούμε, έχει γίνει πολλή δουλειά στο πεδίο της 
ανίχνευσης της IP διεύθυνσης, με χρήση του PPM. Μπορούμε να δούμε μία 
πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητική δουλειά στο «Trade-offs in Probabilistic 
Packet Marking for IP Traceback» [8], η οποία δείχνει μια νέα τεχνική 
μαρκαρίσματος (πάλι βασισμένη στο PPM) που είναι σχετικά αποδοτική 
ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί μόνο 1 bit για το μαρκάρισμα. Επίσης 
αποδεικνύεται ότι ο αριθμός των πακέτων που χρειάζονται για την 
ανακατασκευή του μονοπατιού αυξάνεται εκθετικά με το μήκος του 
μονοπατιού αλλά μειώνεται διπλά εκθετικά με τον αριθμό των bit που 
χρησιμοποιούνται για το μαρκάρισμα. 

Ένα διαφορετικό σχήμα μαρκαρίσματος που έχει προταθεί στο [9], 
απαιτεί από όλους τους δρομολογητές να μαρκάρουν όλα τα πακέτα που 
διέρχονται από αυτούς. Ονομάζεται Ντετερμινιστικό Μαρκάρισμα Πακέτων  
(Deterministic Packet Marking – DPM). Στο DPM όλοι οι ακραίοι 
δρομολογητές εισάγουν μέρος της IP διεύθυνσής τους σε κάθε πακέτο που 
διέρχεται από αυτούς (μαρκάρουν). Με τον όρο «ακραίος δρομολογητής» 
ονομάζουμε τον πρώτο δρομολογητή κατά μήκος του μονοπατιού του 
πακέτου. Αυτό το σχήμα μπορεί να αυξάνει το κόστος σε υπολογιστική ισχύ 
για τους δρομολογητές, αλλά απλοποιεί εντελώς τη διαδικασία ανίχνευσης 
της IP διεύθυνσης από το θύμα, διότι δεν χρειάζεται πλέον να τρέξει ο 
αλγόριθμος ανακατασκευής του μονοπατιού. Μετά από ένα πολύ μικρό - 
σε σχέση με τον PPM - αριθμό εισερχομένων πακέτων από την ίδια πηγή, το 
θύμα είναι σε θέση να καθορίσει την πηγή των πακέτων με κάποια 
ακρίβεια. 

Ένα τελευταίο σχήμα μαρκαρίσματος πολύ διαφορετικό από τα 
προαναφερθέντα, βασίζεται στη γεωγραφική πληροφορία αντί για την 
διεύθυνση IP [10]. Το σχήμα ονομάζεται Directed Geographical Traceback 
(DGT) και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το μονοπάτι, από ένα κόμβο στον 
επόμενο στο Διαδίκτυο, είναι ισχυρά συσχετισμένο με τη γεωγραφική 
περιοχή των κόμβων αυτών. 
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Σε αυτό το σχήμα, οι δρομολογητές «εκχύνουν» (μαρκάρουν) 
πληροφορία κατεύθυνσης στο πακέτο που δείχνει την σχετική γεωγραφική 
θέση του επόμενου δρομολογητή. Το σχήμα βασίζεται στο γεγονός ότι όλοι 
οι δρομολογητές έχουν γνώση της σχετικής γεωγραφικής θέσης των 
γειτονικών δρομολογητών. 

Συνδυάζοντας το μαρκάρισμα πακέτων με το σχεδιασμό agents στο [11] 
βρίσκουμε ακόμη μία προσέγγιση που είναι ικανή να προσδιορίσει τις 
πηγές της επίθεσης με μια σχετική ακρίβεια και μόνο με ένα πακέτο. Αυτή η 
προσέγγιση εμπλέκει τη χρήση συστημάτων ελέγχου μέσα στους 
διαχειριστικούς τομείς που ασχολούνται με τη διαχείριση της DDoS 
επίθεσης και των agents που εγκαθίστανται σε όλους τους ακραίους 
δρομολογητές των διαχειριστικών τομέων. Η προσέγγιση αυτή είναι 
παρόμοια με το Centertrack [12]. 

Ένας ακόμη συνδυασμός του μαρκαρίσματος πακέτων και υπαρχόντων 
τεχνολογιών, όπως το Pushback [13], μπορεί να βρεθεί στο [14]. Το 
Pushback είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να εγκατασταθεί στους 
δρομολογητές του Διαδικτύου, και ο οποίος χρησιμοποιεί υπογραφές 
συμφόρησης ώστε να αναγνωρίζει την κίνηση που ακολουθεί 
χαρακτηριστικά DDoS επίθεσης και να τη φιλτράρει. Η μεθοδολογία που 
προτείνεται δεν μαρκάρει τα εισερχόμενα πακέτα με βάση μία σταθερή 
πιθανότητα αλλά αρχίζει να μαρκάρει πακέτα μόνο όταν ο Pushback 
μηχανισμός ανιχνεύσει μη φυσιολογική κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο 
πιθανός υπολογιστικός φόρτος στους δρομολογητές μπαίνει σε ισχύ μόνο 
κατά τη διάρκεια μιας DDoS επίθεσης. 

Μεταφερόμενοι από το μαρκάρισμα πακέτων στην καταγραφή 
πακέτων, μπορούμε να πούμε ότι η καταγραφή πακέτων είναι η πιο 
προφανής μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση IP 
διευθύνσεων. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι δρομολογητές καταγράφουν 
– στην ιδανική περίπτωση - κάθε πακέτο που διέρχεται από αυτούς και 
αυτά τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανίχνευση του αποστολέα ενός πακέτου με τον συνεχή έλεγχο των αρχείων 
αυτών.  

Στη γενική αυτή μορφή, η προαναφερθείσα μεθοδολογία δεν είναι 
πρακτική γιατί το μέγεθος της πληροφορίας που πρέπει να κρατιέται για 
τόσο λεπτομερή καταγραφή των πακέτων είναι απαγορευτικό για 
οποιοδήποτε σύστημα. Επίσης υπάρχουν και νομοθεσίες που 
προστατεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών. Έτσι η λεπτομερής 
καταγραφή των πακέτων στις περισσότερες χώρες είναι παράνομη. 

Στο «Single-Packet IP Traceback» [15] βρίσκουμε μια νέα προσέγγιση 
στην ανίχνευση της IP διεύθυνσης αποστολής που ονομάζεται Source Path 
Isolation Engine (SPIE). Το SPIE είναι βασισμένο στην καταγραφή των 
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πακέτων, ξεπερνά τα προαναφερθέντα προβλήματα επιτυγχάνοντας μία 
αποτελεσματική ανίχνευση της πραγματικής πηγής ενός πακέτου που έχει 
παραδοθεί από το δίκτυο πρόσφατα. 

Σύμφωνα με το SPIE, οι δρομολογητές κρατάνε στα αρχεία καταγραφής 
τους μια σύνοψη των κεφαλίδων των πακέτων που διέρχονται από αυτούς 
αντί για ολόκληρα τα πακέτα. Επίσης, χρησιμοποιεί Bloom φίλτρα για να 
μειώσει την απαίτηση σε μνήμη στο 0.5% τους εύρους ζώνης της σύνδεσης. 
Από την άλλη, όπως τα περισσότερα συστήματα ανίχνευσης, μπορεί να 
παραγάγει λάθος αποτελέσματα εάν υπάρχουν κατειλημμένοι 
δρομολογητές κατά μήκος του μονοπατιού της επίθεσης. Επίσης, υπάρχει 
μη μηδενική πιθανότητα θετικού λάθους και αυτό το σχήμα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα για κάθε πακέτο. 

Τέλος, μια ακόμη προσπάθεια ανίχνευσης της IP διεύθυνσης έγινε με 
τον ορισμό του ICMP Traceback message (iTrace) [16] από την IETF. Αυτό το 
iTrace μήνυμα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πληροφορία σχετικά με 
τις διαδρομές που πήρε ένα πακέτο. Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται 
μεταφορά μηνυμάτων εκτός της κύριας ροής πληροφορίας για να 
επιτευχθεί η ανίχνευση. Η παραγωγή ενός iTrace μηνύματος γίνεται με 
μικρή πιθανότητα (1/20000). Το παραχθέν μήνυμα στέλνεται είτε στον 
προορισμό είτε στον αποστολέα του πακέτου. Έτσι, στην περίπτωση μιας 
DDoS επίθεσης, ο προορισμός (το θύμα) μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή 
την πληροφορία για να ανιχνεύσει το(α) μονοπάτι(α) της επίθεσης. Από την 
άλλη, αυτή η μεταφορά μηνυμάτων αυξάνει την απαίτηση σε εύρος ζώνης 
κατά 1% περίπου. Τέλος, ούτε αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για το φιλτράρισμα κάθε εισερχόμενου πακέτου λόγω της 
μικρής πιθανότητας παραγωγής του iTrace μηνύματος. 

Μια προσπάθεια να ενισχυθεί το υπάρχον iTrace σχήμα έχει γίνει στο 
«ICMP Traceback with Cumulative Path» [17]. Σύμφωνα με αυτό, τα iTrace 
μηνύματα μπορούν να τροποποιηθούν έτσι ώστε να μεταφέρουν όλο το 
μονοπάτι από τον αποστολέα μέχρι τον δρομολογητή που παράγει το 
μήνυμα. Με αυτό τον τρόπο η ανακατασκευή του μονοπατιού της επίθεσης 
μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από το θύμα· αρκεί να καταφέρει να 
αναγνωρίσει τα πακέτα της επίθεσης. 

Όπως είδαμε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην ανίχνευση της 
διεύθυνσης IP, δεδομένου ότι είναι το κλειδί για τη λύση στο πρόβλημα των 
DDoS επιθέσεων. Οι τρεις κύριες προσεγγίσεις που έχουν εμφανιστεί είναι 
το μαρκάρισμα των πακέτων, η καταγραφή των πακέτων και η ανταλλαγή 
μηνυμάτων εκτός της κύριας ροής. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις έχουν τα 
προβλήματά τους, αλλά όλες μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε 
συγκεκριμένα σενάρια DDoS επιθέσεων. Επίσης, είδαμε ότι το μαρκάρισμα 
πακέτων τυγχάνει της μεγαλύτερης προσοχής από τους ερευνητές. 
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Δυστυχώς, καμία από τις προταθείσες μεθοδολογίες δεν δίνει μια 
ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα των DDoS επιθέσεων, διότι καμία δεν 
επιτρέπει στο θύμα να φιλτράρει αποδοτικά τα πακέτα μιας DDoS επίθεσης 
σε πραγματικό χρόνο, ώστε να προστατέψει τα συστήματά του και το 
δίκτυό του από μία επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιες από τις 
μεθοδολογίες υπόσχονται ανίχνευση της πραγματικής διεύθυνσης IP από 
ένα μόνο πακέτο, αλλά η πραγματική ανάγκη είναι η δυνατότητα να 
διενεργείται αυτή η διεργασία ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο για κάθε 
ένα πακέτο. Γι’ αυτό το λόγο, οι μεθοδολογίες για ανίχνευση της 
διεύθυνσης IP ως αντίμετρα για DDoS επιθέσεις πρέπει να συνδυαστούν με 
τις υπάρχουσες μεθοδολογίες ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε να δοθούν 
καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα ενάντια στις DDoS επιθέσεις.  
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3. Ανάλυση Εργαλείων Επιθέσεων Άρνησης 
Υπηρεσιών 

3.1. Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

που έχει γίνει πάνω στα πραγματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο 
διαδίκτυο για την εξαπόλυση επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών σαν και αυτές 
που παρουσιάσαμε παραπάνω. Παράλληλα, έχει γίνει ταξινόμηση αυτών 
των επιθέσεων και των εργαλείων σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά 
που τις διέπουν. 

Η ανάλυση αυτή θα οδηγήσει σε μια καλύτερη και πληρέστερη 
κατανόηση των επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών και στο σχεδιασμό τεχνικών 
και συστημάτων για την αντιμετώπισή τους. 

3.1.1. Τα εργαλεία επίθεσης άρνησης υπηρεσιών 
Η ανάπτυξη των εργαλείων επίθεσης άρνησης υπηρεσιών είναι 

συνεχής. Από τις αρχές του 2000 που άρχισαν να εμφανίζονται στο 
διαδίκτυο μέχρι τις μέρες μας έχουν δημιουργηθεί πολλά διαφορετικά 
εργαλεία, μερικά εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε πολλές αναβαθμισμένες 
εκδόσεις. 

Συλλέξαμε ένα μεγάλο αριθμό από αυτά -συμπεριλαμβανομένου και 
του πηγαίου κώδικά τους στα περισσότερα- και διεξήγαμε μια αρχική 
ανάλυση της συμπεριφοράς τους και των χαρακτηριστικών τους, όπου αυτό 
ήταν δυνατό.  

Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι μερικά από αυτά τα εργαλεία 
είναι τα ίδια με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις μεγάλες επιθέσεις 
εναντίον δικτυακών τόπων, καθώς και στην επίθεση κατά των δεκατριών 
Domain Name System (DNS) routers της κύριας υποδομής του διαδικτύου 
με κίνδυνο να σταματήσει πρακτικά να λειτουργεί όλο το διαδίκτυο. 

Τα εργαλεία αυτά ποικίλουν από απλά προγράμματα (scripts) που 
εκμεταλλεύονται μια συγκεκριμένη αδυναμία ενός συστήματος για επίθεση 
άρνησης υπηρεσιών, μέχρι ολοκληρωμένες εφαρμογές που υποστηρίζουν 
πολλαπλές επιθέσεις και τρόπους κάλυψης αυτών. Τα εργαλεία της 
τελευταίας κατηγορίας αποτελούνται, ως επί το πλείστον, από δύο βασικά 
μέρη, την εφαρμογή που θα εξαπολύσει την επίθεση - και η οποία θα 
ονομαστεί κώδικας επίθεσης (attack code) - και την εφαρμογή που θα 
αναλάβει να ελέγχει την επίθεση (handler code). Ο συνδυασμός αυτών των 
δύο και η εγκατάστασή τους σε κατειλημμένα από τον επιτιθέμενο 
μηχανήματα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων επιθέσεων 
άρνησης υπηρεσιών ικανών να θέσουν εκτός δικτύου σχεδόν οποιοδήποτε 
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δικτυακό τόπο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η ανάπτυξη τέτοιων 
εργαλείων είναι συνεχής και η συλλογή εμπλουτίζεται συνέχεια. 

3.1.2. Η διαδικασία της επίθεσης 
Μια επίθεση άρνησης υπηρεσιών μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία, 

που προϋποθέτει μόνο την εγκατάσταση του απαραίτητου εργαλείου στο 
σύστημα του επιτιθέμενου και την εξαπόλυσή της σε ένα άλλο 
απομακρυσμένο σύστημα. Τέτοιου είδους επιθέσεις όμως είναι πολύ 
εύκολο να αντιμετωπιστούν και να αποκαλυφθεί ο επιτιθέμενος. Για το 
λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ελάχιστα και δεν θεωρούνται απειλή. 

Η επιθέσεις που γίνονται με στόχο μεγάλους δικτυακούς τόπους, όπως  
server farms και DNS routers, προϋποθέτουν μία μεγάλη διαδικασία 
προετοιμασίας ώστε να διασφαλιστεί, πρώτον, ότι η επίθεση θα έχει τον 
επιθυμητό στόχο - να θέσει δηλαδή εκτός δικτύου το σύστημα-θύμα και, 
δεύτερον, να μειώσει την πιθανότητα αποκάλυψης των κόμβων που 
λαμβάνουν μέρος στην επίθεση και, κατά κύριο λόγο, του επιτιθέμενου. 

Για τη δημιουργία μιας τέτοιας επίθεσης ο επιτιθέμενος καταρχάς 
καταλαμβάνει ένα μικρό αριθμό απομακρυσμένων συστημάτων 
εκμεταλλευόμενος κάποιες αδυναμίες τους με κλασικές τεχνικές εισβολής 
σε συστήματα και εγκαθιστά εκεί τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να τους 
μετατρέψει σε handlers του DDoS δικτύου που σκοπεύει να δημιουργήσει. 

Μέσω αυτών των μηχανημάτων εξαπολύει επιθέσεις για να εισβάλει 
και να καταλάβει μεγάλο αριθμό από συστήματα στα οποία θα 
εγκαταστήσει τον κώδικα επίθεσης ώστε να τους μετατρέψει σε daemons 
του DDoS δικτύου του. Κάθε φορά που ένας καινούριος κόμβος 
προστίθεται στο σύνολο των daemons του DDoS δικτύου, ενημερώνονται οι 
handlers για τη διεύθυνσή του ώστε να μπορέσουν να τον ελέγχουν. Η 
τελευταία διαδικασία μπορεί να γίνει είτε με την εισβολή, κατάληψη και 
εγκατάσταση του κώδικα επίθεσης σε ένα από τους υποψήφιους daemons 
από τον επιτιθέμενο, είτε με πιο αυτοματοποιημένους τρόπους, 
χρησιμοποιώντας τεχνικές των ήδη υπαρχόντων ιών της κατηγορίας των 
worms. 

Έτσι δημιουργείται ένα δενδρικής μορφής δίκτυο από κατειλημμένους 
κόμβους, το λεγόμενο DDoS δίκτυο. Έπειτα ο επιτιθέμενος επιλέγει έναν ή 
περισσότερους στόχους και δίνει εντολή στους daemons μέσω των handlers 
να ξεκινήσουν την επίθεση. Στο σημείο αυτό ο επιτιθέμενος μπορεί να 
επιλέξει, ανάλογα με τις δυνατότητες που του δίνει το εργαλείο που 
χρησιμοποιεί, το είδος της επίθεσης, την χρονική διάρκειά της, το μέγεθός 
της και άλλα χαρακτηριστικά. 

Εδώ χρειάζεται να αναφέρουμε ότι ο επιτιθέμενος φροντίζει σε όλη 
αυτή τη διαδικασία να περιορίσει την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων στο 
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εσωτερικό του δικτύου του στο ελάχιστο δυνατό και, αν του επιτρέπεται 
από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, να είναι η επικοινωνία 
κρυπτογραφημένη ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες αποκάλυψης του 
DDoS δικτύου και του ιδίου. Επίσης το DDoS δίκτυο μπορεί να μείνει 
ανενεργό για μεγάλες περιόδους μετά το τέλος μιας επίθεσης μέχρι να 
ξαναχρησιμοποιηθεί. 

3.1.3. Η ταξινόμηση των εργαλείων και των επιθέσεων 
Στην προσπάθεια ταξινόμησης των επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών 

καταλήξαμε στην εξής παρατήρηση: από την οπτική γωνία αυτού που 
δέχεται την επίθεση, παρατηρούμε μια μικρή σχετικά ποικιλία από τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της άρνησης υπηρεσιών από το 
στόχο. Αυτές οι τεχνικές όμως αποτελούν ένα μόνο μέρος της ταξινόμησής 
μας, διότι η δυνατότητα μπλοκαρίσματος της επίθεσης και αποκάλυψης της 
πηγής από όπου προέρχεται εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο 
έχει προετοιμαστεί αυτή η επίθεση, και αυτός με τη σειρά του εξαρτάται 
από τα εργαλεία που ο επιτιθέμενος έχει στη διάθεσή του και χρησιμοποιεί 
για αυτό το σκοπό. 

Οδηγούμαστε έτσι στο συμπέρασμα ότι μια πλήρης ταξινόμηση των 
επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών μπορεί να γίνει μόνο με παράλληλη 
ταξινόμηση των εργαλείων που έχουν εμφανιστεί για τέτοιες επιθέσεις. Με 
βάση τα παραπάνω και κάνοντας μια κριτική ανάλυση των εργαλείων 
επίθεσης άρνησης υπηρεσιών δομούμε την ταξινόμηση αυτή πάνω σε 
πέντε άξονες : 

1. Στο βαθμό αυτοματισμού της επίθεσης. 
2. Στην τεχνική εξάπλωσης του δικτύου της επίθεσης. 
3. Στον τρόπο συντονισμού και ελέγχου του δικτύου της επίθεσης. 
4. Στο είδος της επίθεσης που χρησιμοποιείται. 
5. Στο σύστημα και τα μέρη του συστήματος που στοχεύει η 

επίθεση 
6. Στα επιπλέον χαρακτηριστικά των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται για την επίθεση 

Ορολογία 
Σε όλη την έκταση της διατριβής θα χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω 

όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται και στο μεγαλύτερο μέρος των 
δημοσιευμένων κειμένων του πεδίου αυτού. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η 
ταξινόμηση και η ανάλυση των επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών γίνεται 
παράλληλα με την ταξινόμηση και την ανάλυση των εργαλείων 
(εφαρμογών) που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτών των 
επιθέσεων. Για το λόγο αυτό, όταν αναφερόμαστε σε επιθέσεις 
αναφερόμαστε επίσης και στα αντίστοιχα εργαλεία -  και αντίστροφα. 
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1. DDoS Attack (Distributed Denial of Service Attack): 
Κατανεμημένη Επίθεση Άρνησης Υπηρεσιών. 

2. DDoS Network: Το δίκτυο των κατειλημμένων από τον 
επιτιθέμενο κόμβων που λαμβάνουν μέρος στην επίθεση. 

3. DDoS Utility: Η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για να 
πραγματοποιηθεί μια DDoS επίθεση. Συνήθως αποτελείται από 
δύο ξεχωριστά προγράμματα, το ένα από τα οποία 
εγκαθίσταται στους κόμβους που θα παίξουν το ρόλο των 
daemons και το άλλο σε εκείνους που θα παίξουν το ρόλο των 
handlers. 

4. Daemon – Zombie: Ο κατειλημμένος από τον επιτιθέμενο 
κόμβος που θα αναλάβει να στείλει τα πακέτα δεδομένων της 
επίθεσης. 

5. Handler: Ο κατειλημμένος από τον επιτιθέμενο κόμβος μέσω 
του οποίου ο επιτιθέμενος ελέγχει τους daemons. 

3.2. Ταξινόμηση επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών 

3.2.1. Ταξινόμηση με βάση το βαθμό αυτοματισμού της επίθεσης 
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μιας DDoS επίθεσης χρειάζεται ο 

επιτιθέμενος να καταλάβει ένα ικανοποιητικό, για το σκοπό της επίθεσης, 
αριθμό από υπολογιστικά συστήματα στα οποία θα εγκαταστήσει τα 
κατάλληλα εργαλεία που θα εξαπολύσουν την επίθεση (DDoS Tools). Με 
αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο υπολογιστών, το 
επονομαζόμενο «Δίκτυο Κατανεμημένης Επίθεσης Άρνησης Υπηρεσιών» 
(DDoS Network). Βασισμένοι στο βαθμό αυτοματοποίησης της εξάπλωσης 
του δικτύου διακρίνουμε τρεις κατηγορίες. 

3.2.1.1. Χειροκίνητες επιθέσεις 
Τέτοιου είδους εργαλεία εμφανίστηκαν μόνο στην πρώιμη περίοδο 

ανάπτυξής τους. Ο επιτιθέμενος έλεγχε απομακρυσμένα συστήματα για 
πιθανές «τρύπες» που θα του επέτρεπαν να αποκτήσει τον έλεγχό τους 
ώστε να εγκαταστήσει τα εργαλεία. Έπειτα, όταν συγκέντρωνε 
ικανοποιητικό αριθμό συστημάτων, έστελνε εντολή σε όλους αυτούς τους 
κόμβους να ξεκινήσουν την επίθεση σε έναν, ή και περισσότερους κόμβους. 
Όλη αυτή η διαδικασία έγινε σύντομα πιο αυτοματοποιημένη, γεγονός που 
οδήγησε στην κατηγορία που ακολουθεί. 

Παρόλα αυτά, ακόμη και τώρα εμφανίζονται εργαλεία για DDoS 
επιθέσεις που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, δεν έχουν δηλαδή κανένα 
αυτοματισμό εξάπλωσης ή επικοινωνίας τα οποία όμως, αν 
χρησιμοποιηθούν μεθοδικά, είναι ικανά να προκαλέσουν πλήρη 
αποσύνδεση του στόχου τους από το δίκτυο. Αυτά τα εργαλεία πιστεύουμε 
ότι είναι αρχικές εκδόσεις για τη δοκιμή συγκεκριμένων νέων αδυναμιών 
στα συστήματα.  
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3.2.1.2. Ημιαυτόματες επιθέσεις 
Στις ημιαυτόματες επιθέσεις ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί 

αυτοματοποιημένα προγράμματα για τον έλεγχο των απομακρυσμένων 
συστημάτων, για την κατάληψή τους και για την εγκατάσταση των 
εργαλείων της επίθεσης. Το DDoS δίκτυο αποτελείται από τους daemons, 
τα προαναφερθέντα κατειλημμένα μηχανήματα και τους handlers που είναι 
επίσης κατειλημμένα από τον επιτιθέμενο μηχανήματα τα οποία σκοπό 
έχουν να μεταφέρουν τα ίδια στους daemons τις αναγκαίες πληροφορίες 
και οδηγίες για την επίθεση, όπως την IP διεύθυνση του στόχου, την ώρα 
έναρξης της επίθεσης, τη διάρκειά της και  το είδος της. 

3.2.1.3. Αυτόματες επιθέσεις 
Στις αυτόματες επιθέσεις ακόμη και η ίδια η επίθεση γίνεται με 

αυτοματοποιημένο τρόπο. Η χρονική στιγμή έναρξης της επίθεσης, η 
διάρκειά της και ο στόχος της είναι από πριν προγραμματισμένα στον 
κώδικα του εργαλείου που θα εγκατασταθεί στους πιθανούς daemons. 
Αυτός ο τρόπος επίθεσης δείχνει ότι τα DDoS δίκτυα δημιουργούνται για 
μία συγκεκριμένη επίθεση, η τεχνική εξάπλωσης όμως που χρησιμοποιείται 
αφήνει συνήθως «τρύπες» στα συστήματα που προσβάλλονται ώστε να 
είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός των daemons για μια καινούρια 
επίθεση και για ενδεχόμενες εξελιγμένες τεχνικές. 

Στις αυτόματες επιθέσεις ο επιτιθέμενος είναι ελάχιστα εκτεθειμένος, 
διότι μετά την εκκίνηση της εξάπλωσης δεν υπάρχει κανενός είδους 
επικοινωνία με τους daemons, ούτε μέσω κάποιων handlers. Η εξάπλωση 
του δικτύου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνήθως τόσο γρήγορη που 
χάνονται σχεδόν αμέσως τα όποια ίχνη θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον 
επιτιθέμενο. 

3.2.2. Ταξινόμηση με βάση την τεχνική εξάπλωσης του δικτύου της 
επίθεσης 

Βασιζόμενοι στην τεχνική εξάπλωσης που χρησιμοποιούν οι επιθέσεις, 
θα προχωρήσουμε στο διαχωρισμό τους σε επιθέσεις κεντρικοποιημένης 
εξάπλωσης, αλυσιδωτής εξάπλωσης και αυτόνομης εξάπλωσης. Η 
κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει μόνο για τις επιθέσεις που χαρακτηρίστηκαν 
παραπάνω ως αυτόματες ή ημιαυτόματες. 

3.2.2.1. Επιθέσεις κεντρικοποιημένης εξάπλωσης 
Στην κεντρικοποιημένη εξάπλωση ο κώδικας επίθεσης βρίσκεται σε ένα 

κεντρικό σύστημα (όπως ένας handler) και όταν καταληφθεί ένα 
απομακρυσμένο σύστημα με οποιοδήποτε τρόπο, ο κώδικας αυτός 
μεταφέρεται μέσω κάποιου πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων, συνήθως 
χειροποίητα, και εγκαθίσταται στο σύστημα. 
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3.2.2.2. Επιθέσεις αλυσιδωτής εξάπλωσης 
Στην αλυσιδωτή εξάπλωση ο κώδικας επίθεσης προέρχεται από το 

μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για τη κατάληψη του συστήματος. Το 
προσβεβλημένο μηχάνημα είναι αυτό που αναλαμβάνει να γίνει η πηγή για 
το επόμενο βήμα εξάπλωσης. Η αλυσιδωτή εξάπλωση έχει το πλεονέκτημα 
ότι δεν βασίζεται σε ένα σημείο από το οποίο θα μεταφέρεται ο κώδικας. 

3.2.2.3. Επιθέσεις αυτόνομης εξάπλωσης 
Η αυτόνομη εξάπλωση είναι μια παραλλαγή της αλυσιδωτής στο 

σημείο της μεταφοράς του κώδικα. Στην αυτόνομη εξάπλωση ο κώδικας δεν 
μεταφέρεται με κάποιο πρωτόκολλο μεταφοράς στο κατειλημμένο 
μηχάνημα αλλά είναι μέρος της διαδικασίας κατάληψης του συστήματος. 

3.2.3. Ταξινόμηση με βάση την τεχνική σάρωσης των IP 
διευθύνσεων 

Στη διαδικασία της εξάπλωσης, οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας 
χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές «σάρωσης» IP διευθύνσεων. Αυτές οι 
τεχνικές μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την ταχύτητα εξάπλωσης και τις 
διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες: 

3.2.3.1. Εξάπλωση με τυχαία σάρωση 
Στην περίπτωση της τυχαίας σάρωσης κάθε κατειλημμένος κόμβος 

ψάχνει τυχαία IP διευθύνσεις με βάση τα αποτελέσματα μιας γεννήτριας 
τυχαίων αριθμών με διαφορετική αρχικοποίηση στον καθένα. Σε αυτή την 
περίπτωση υπάρχει το πρόβλημα του ότι δημιουργείται μεγάλη κίνηση στο 
δίκτυο και περισσότεροι από ένας κατειλημμένοι κόμβοι ελέγχουν τις ίδιες 
διευθύνσεις IP (αυτός ήταν και ο λόγος που αποκαλύφθηκε το worm του 
’88). 

3.2.3.2. Εξάπλωση με σάρωση βασισμένη σε λίστα 
Σε αυτή την περίπτωση το ψάξιμο πιθανών κόμβων από κάποιο 

κατειλημμένο κόμβο γίνεται με βάση κάποια λίστα διευθύνσεων που του 
δόθηκε εξωτερικά. Όταν εντοπίσει ένα άλλο τρωτό σύστημα και το 
καταλάβει, στέλνει σε αυτό ένα κομμάτι της λίστας και συνεχίζει τη 
σάρωση. Έτσι αποφεύγονται οι «συγκρούσεις» και η ταχύτητα εξάπλωσης 
μπορεί να φτάσει σε εκθετικούς ρυθμούς. 

3.2.3.3. Εξάπλωση με τοπολογική σάρωση 
Η τοπολογική εξάπλωση χρησιμοποιεί πληροφορίες για πιθανούς 

κόμβους από το ίδιο το κατειλημμένο σύστημα και τους επιλέγει για την 
σάρωση. Παράδειγμα συλλογής πληροφορίας από ένα κατειλημμένο 
σύστημα είναι τα γνωστά contacts στα διάφορα προγράμματα διαχείρισης 
email. 
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3.2.4. Ταξινόμηση με βάση τον τρόπο συντονισμού και ελέγχου του 
δικτύου 

Βασισμένοι στο μηχανισμό επικοινωνίας που χρησιμοποιείται μεταξύ 
του επιτιθέμενου και των daemons, διακρίνουμε τις επιθέσεις σε δύο 
κατηγορίες: 

3.2.4.1. Επιθέσεις με άμεση επικοινωνία 
Στις επιθέσεις με άμεση επικοινωνία οι handlers και οι daemons 

χρειάζεται να γνωρίζουν την IP διεύθυνσή τους ώστε να μπορούν να 
επικοινωνούν. Αυτό γίνεται είτε κωδικοποιώντας τις διευθύνσεις μέσα στο 
εργαλείο είτε ανανεώνοντάς τες δυναμικά. Το πρόβλημα με μια τέτοιου 
είδους προσέγγιση είναι ότι η αποκάλυψη ενός και μόνο daemon μπορεί να 
οδηγήσει στην αποκάλυψη ολόκληρου του δικτύου και πιθανώς του ίδιου 
του επιτιθέμενου. Επίσης, λόγω του ότι οι daemons και οι handlers «ακούν» 
κάποια ports εν αναμονή των συνδέσεων, είναι πιθανόν να αποκαλυφθούν 
από σαρωτές δικτύων (network scanners). 

3.2.4.2. Επιθέσεις με έμμεση επικοινωνία 
Στις επιθέσεις με έμμεση επικοινωνία τη θέση των handlers παίρνουν 

άλλοι έμμεσοι τρόποι επικοινωνίας και ελέγχου των daemons, έτσι ώστε να 
αυξάνεται ο χρόνος ζωής του DDoS δικτύου. Ο συνήθης πλέον μηχανισμός 
έμμεσης επικοινωνίας είναι η υπηρεσία IRC. Όταν τεθούν σε λειτουργία οι 
daemons, συνδέονται ως bots σε ένα συγκεκριμένο κανάλι κάποιου IRC 
server από το οποίο ο επιτιθέμενος μπορεί να τους ελέγχει, δίνοντας τις 
εντολές σε μορφή μηνυμάτων στο κανάλι. Οι IRC servers δίνουν 
ικανοποιητική επικοινωνία στον επιτιθέμενο, όπως ψευδωνυμία, 
απόκρυψη της IP διεύθυνσης, απόκρυψη των bots από τους υπολοίπους 
χρήστες του IRC δικτύου και απόκρυψη και προστασία με password των 
καναλιών. Με αυτό τον τρόπο και να αποκαλυφθεί ένας daemon, το μόνο 
που εμφανίζεται είναι ο IRC server στον οποίο είναι συνδεδεμένος. Από 
εκεί και πέρα χρειάζεται αρκετή ικανότητα και τύχη από αυτούς που θα 
διεξαγάγουν την έρευνα για να αποκαλύψουν το υπόλοιπο δίκτυο και τον 
επιτιθέμενο. 

3.2.5. Ταξινόμηση με βάση το είδος της επίθεσης που 
χρησιμοποιούν 

Κάθε επίθεση χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές για να επιτύχει την 
άρνηση υπηρεσιών από τον στόχο της και την πιθανή αποσύνδεσή του από 
το δίκτυο. Δύο βασικές κατηγοριοποιήσεις που υπάρχουν σε αυτές τις 
τεχνικές είναι οι επιθέσεις πρωτοκόλλου και οι επιθέσεις πλημμύρας. 

3.2.5.1. Επιθέσεις Πρωτοκόλλου 
Οι επιθέσεις πρωτοκόλλου εκμεταλλεύονται αδυναμίες των 

χρησιμοποιούμενων από τα συστήματα πρωτοκόλλων ώστε να καταφέρουν 
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να δεσμεύσουν μεγάλο μέρος από τους διαθέσιμους πόρους του. Οι 
γνωστές μέχρι τώρα επιθέσεις πρωτοκόλλου είναι : 

TCP/SYN: Στην συγκεκριμένη επίθεση, λόγω του ότι στο TCP handshake 
δεσμεύεται χώρος στο TCP stack του συστήματος, αμέσως μόλις λάβει το 
SYN πακέτο ο επιτιθέμενος δημιουργεί πάρα πολλές συνδέσεις τις οποίες 
αφήνει ανολοκλήρωτες, με αποτέλεσμα να γεμίζει αμέσως το TCP stack του 
στόχου και να μην δέχεται άλλες συνδέσεις. 

CGI request: Στην συγκεκριμένη επίθεση ο επιτιθέμενος δεσμεύει όλη 
την επεξεργαστική ισχύ ενός εξυπηρετητή στέλνοντας πολλαπλά CGI 
request, με αποτέλεσμα να σταματά το σύστημα να ανταποκρίνεται. 

Digital Signature Authentication: Στην συγκεκριμένη επίθεση ο 
επιτιθέμενος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η πιστοποίηση μιας ψηφιακής 
υπογραφής είναι περισσότερο αργή από την παραγωγή μιας λανθασμένη 
ψηφιακής υπογραφής. Έτσι στέλνει πολλαπλές λανθασμένες υπογραφές σε 
ένα σύστημα που υποστηρίζει πιστοποίηση, με αποτέλεσμα το σύστημα να 
μην μπορεί να πιστοποιήσει τους νόμιμους χρήστες. 

IGMP fragmentation: Στέλνοντας κατακερματισμένα IGMP πακέτα με 
συγκεκριμένη μορφή μπορεί να προκληθεί σε παλιότερα λειτουργικά 
Windows η γνωστή μπλε οθόνη ή ακόμη και να οδηγηθούν σε 
επανεκκίνηση του υπολογιστή. 

3.2.5.2. Επιθέσεις πλημμύρας 
Οι επιθέσεις αυτές ονομάζονται έτσι διότι ως σκοπό έχουν να 

δεσμεύσουν πόρους κάποιου απομακρυσμένου συστήματος στέλνοντας 
πλημμύρα (flood) από νόμιμα για το σύστημα πακέτα. Αυτός ο τρόπος 
επίθεσης από πολλαπλούς κατειλημμένους από τον επιτιθέμενο κόμβους 
μπορεί εύκολα να δεσμεύσει όλους τους δικτυακούς και μη πόρους του 
απομακρυσμένου συστήματος. Οι γνωστές μέχρι τώρα επιθέσεις 
πλημμύρας που χρησιμοποιούνται από τα εργαλεία που ανακαλύψαμε 
είναι: 

UDP flood: Στην συγκεκριμένη επίθεση κάθε κατειλημμένο μηχάνημα 
ξεκινάει την chargen γεννήτρια που υποστηρίζεται στο πρωτόκολλο UDP και 
στέλνει τυχαίους χαρακτήρες στον στόχο μέσω UDP πακέτων. 

ICMP request flood: Σε αυτή την επίθεση τα κατειλημμένα μηχανήματα 
στέλνουν ping αιτήσεις στον στόχο. Στην περίπτωση που το σύστημα είναι 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να απαντάει σε τέτοιου είδους αιτήσεις μπορεί 
γρήγορα να απασχολείται μόνο με αυτή την υπηρεσία και να σταματήσει να 
εξυπηρετεί τους υπόλοιπους χρήστες (τα ping πακέτα χρησιμοποιούνται για 
να επιβεβαιώσουν ότι ένας απομακρυσμένος κόμβος είναι σε λειτουργία). 
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HTTP load: Πρόκειται για μια επίθεση που χρησιμοποιείται σπάνια διότι 
δεν δίνει τη δυνατότητα στους daemons να αποκρύψουν την ταυτότητά 
τους. Ένας web server μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα ένα πεπερασμένο 
αριθμό HTTP αιτήσεων. Όταν όλες αυτές οι αιτήσεις έρχονται από daemons 
του DDoS δικτύου δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι νόμιμοι χρήστες. 

Smurf: Πρόκειται για μια από τις πιο παλιές επιθέσεις, η οποία δεν 
βασίζεται στην ύπαρξη πολλών κατειλημμένων από τον επιτιθέμενο 
συστημάτων αλλά στην δυνατότητα να στέλνει ping στην broadcast 
διεύθυνση ενός υποδικτύου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα 
μηχανήματα να απαντούν με ping  στον αποστολέα. Το παραπάνω, σε 
συνδυασμό με την αλλαγή της IP διεύθυνσης του αποστολέα από αυτή του 
επιτιθέμενου σε αυτή του στόχου, έχουν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο 
στόχος με πακέτα από χιλιάδες κόμβους, τα οποία είναι άχρηστα για αυτόν. 

DNS request flood: Η υπηρεσία που παρέχουν οι DNS servers 
μεταφράζοντας ένα URL στην αντίστοιχη διεύθυνση IP, χρησιμοποιείται 
από τις DDoS επιθέσεις πλημμυρίζοντας το server με τέτοιες αιτήσεις από 
όλο το DDoS δίκτυο. 

TCP/SYN: Η συγκεκριμένη επίθεση έχει θέση και στην κατηγοριοποίηση 
των επιθέσεων πλημμύρας, για τους λόγους που θα εξηγήσουμε στη 
συνέχεια. 

Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι ο διαχωρισμός 
μεταξύ επιθέσεων πρωτοκόλλου και επιθέσεων πλημμύρας είναι λεπτός. 
Πιθανή αντιμετώπιση μιας επίθεσης πρωτοκόλλου με την αλλαγή κάποιων 
παραμέτρων του, μεταθέτει την επίθεση στην κατηγορία της πλημμύρας 
όπου η επιτυχία της βασίζεται στη γρηγορότερη παραγωγή πακέτων από 
αυτά που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. 

3.2.6. Ταξινόμηση με βάση το σύστημα και μέρη του συστήματος 
στα οποία στοχεύουν 

Η επίτευξη του στόχου της επίθεσης, να μην μπορεί δηλαδή ένα 
σύστημα να ανταποκριθεί στις αιτήσεις διαφόρων νόμιμων χρηστών για 
υπηρεσίες που δίδει το σύστημα, μπορεί να γίνει εξαντλώντας κάποιον 
ζωτικό πόρο του συστήματος αυτού. Οι πόροι αυτοί μπορεί να είναι είτε 
δικτυακοί είτε του συστήματος: 

CPU: Όταν ο επεξεργαστής του συστήματος απασχολείται πλήρως στο 
να εξυπηρετεί τα πακέτα της DDoS επίθεσης, σταματάει το σύστημα να 
ανταποκρίνεται ακόμη και στους τοπικούς χρήστες. 
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Μνήμη: Η χρήση από μια επίθεση όλης της διαθέσιμης μνήμης του 
συστήματος μπορεί να προκαλέσει μέχρι και σταμάτημα της λειτουργίας 
του. 

Stack: Είναι μια ειδική περίπτωση επίθεσης στη μνήμη του συστήματος. 
Κάθε εφαρμογή του συστήματος που χρησιμοποιεί ένα stack για να 
εξυπηρετεί συνδέσεις ή αιτήσεις μπορεί να αποτύχει στην περίπτωση που 
αυτό γεμίσει, με αποτέλεσμα να σταματήσει το σύστημα να προσφέρει την 
υπηρεσία που ήταν συνδεδεμένη με την εφαρμογή. Κλασικό παράδειγμα 
είναι η επίθεση στο stack της υλοποίησης του TCP πρωτοκόλλου που 
αναφέρθηκε και προηγουμένως. 

Bandwidth: Ίσως το πιο δημοφιλές μέρος ενός συστήματος που γίνεται 
στόχος από επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών. Κάθε σύστημα που προσφέρει 
υπηρεσίες στο διαδίκτυο έχει ένα περιορισμένο εύρος στην σύνδεσή του με 
το διαδίκτυο. Όταν αυτό «πλημμυρίσει» από πακέτα μιας DDoS επίθεσης 
δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει αιτήσεις νόμιμων χρηστών πράγμα που 
σημαίνει ότι το σύστημα είναι ουσιαστικά αποκομμένο από το δίκτυο. 

Firewall – IDS: Βασικό μέρος των συστημάτων προκειμένου να 
προστατευθούν από επιθέσεις στο Διαδίκτυο, βασικό μέρος των 
προδιαγραφών τους είναι κάποιου είδους firewall ή Intrusion Detection 
(Αναγνώρισης Επίθεσης) σύστημα. Αυτού του είδους τα μηχανήματα, λόγω 
του ότι φιλτράρουν τα πακέτα που καταφθάνουν στο σύστημα, εκτός από 
εμπόδιο για κοινές επιθέσεις μπορούν να γίνουν bottlenecks (μέρη στα 
οποία η ροή πληροφορίας μικραίνει) για επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών και 
ουσιαστικά να δρουν ευεργετικά για αυτές. 

DNS: Πολύ πρόσφατο παράδειγμα συστήματος που δέχεται DDoS 
επιθέσεις είναι οι DNS servers. Πολλαπλές DNS αιτήσεις σε αυτούς 
μπορούν να τους αναγκάσουν να μην ανταποκρίνονται, με πιθανά 
καταστροφικά αποτελέσματα για όλο το διαδίκτυο. 

3.2.7. Ταξινόμηση με βάση επιπλέον χαρακτηριστικά των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση 

Κατά τη διαδικασία εξέλιξής τους, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών εμπεριέχουν διάφορα πρόσθετα 
χαρακτηριστικά που αυξάνουν τη χρηστικότητα τους, την ικανότητα τους να 
μένουν αόρατα από τα συστήματα ασφάλειας, αλλά και τους διαχειριστές 
των δικτύων στα οποία ανήκουν τα μηχανήματα που έχουν προσβάλει και 
τέλος τους επιτρέπουν να εξελίσσονται αυτόματα. 

Τέτοια χαρακτηριστικά εμφανίζονται ανομοιογενώς στα εργαλεία που 
καταφέραμε να συλλέξουμε και γι’ αυτό το λόγο θα τα αναφέρουμε στην 
ανάλυση κάθε εργαλείου ξεχωριστά στη συνέχεια. Μπορούμε όμως να 
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αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στα πιο εξελιγμένα 
εργαλεία από αυτά που συλλέξαμε. 

Πρώτο και βασικότερο επιπλέον χαρακτηριστικό αυτών των εργαλείων 
είναι η προσθήκη κρυπτογράφησης στην διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ 
των κόμβων του DDoS δικτύου. Τα εξελιγμένα εργαλεία πλέον 
χρησιμοποιούν από πλέον απλούς έως πολύ ασφαλείς αλγόριθμους 
κρυπτογράφησης στα μηνύματα που περνάνε μεταξύ των handlers και των 
daemons, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα αυτά τα μηνύματα να 
αναχαιτιστούν από IDS συστήματα που φιλτράρουν τα πακέτα. Επίσης, τα 
εργαλεία χρησιμοποιούν και τεχνικές ελέγχου αυθεντικότητας μέσω 
passwords στους daemons ώστε να μην μπορούν αυτοί να ελεγχθούν από 
τρίτους και έτσι να σταματήσουν μια πιθανή επίθεσή τους. 

Επιπλέων, κάποια εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα στον επιτιθέμενο να 
συλλέξει στατιστικά στοιχεία για το DDoS δίκτυο, όπως τον αριθμό των 
κόμβων του, το συνολικό φόρτο πακέτων που είναι ικανό να παράγει και 
την τοπολογία του, επιτρέποντας έτσι στον επιτιθέμενο να 
χρονοπρογραμματίσει επιθέσεις από το όλον ή από μέρη του DDoS 
δικτύου, ανάλογα με το στόχο που έχει επιλέξει να βάλει. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, εκτός από την αυτοματοποίηση της 
εξάπλωσης, είναι η δημιουργία απλών στη χρήση GUI’s (γραφικών 
διεπαφών χρήστη) για τη λειτουργία των εργαλείων. Αυτά τα εργαλεία 
δίνουν στο χρήστη (επιτιθέμενο)  τη δυνατότητα της γραφικής απεικόνισης 
της κατάστασης του DDoS δικτύου και του ελέγχου του. Αυτό σημαίνει ότι η 
χρήση αυτών των εργαλείων παύει να προϋποθέτει καλές γνώσεις χρήσης 
και προγραμματισμού δικτυακών προγραμμάτων και δίνει τη δυνατότητα 
σε οποιοδήποτε χρήστη που έχει βασικές γνώσεις υπολογιστών και θέλει να 
πειραματιστεί με τέτοια εργαλεία (τα λεγόμενα script kiddies) να το κάνει 
αποδοτικά και να είναι ικανός να εξαπολύσει δυνατές επιθέσεις άρνησης 
υπηρεσιών σε μεγάλους δικτυακούς τόπους. 

Τέλος, μερικά πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά που διαθέτουν κάποια 
από τα εργαλεία είναι η δυνατότητα αναβάθμισής τους δικτυακά από τον 
επιτιθέμενο και η δυνατότητα να μεταφέρεται κατά τη διαδικασία της 
εξάπλωσης μόνο ο πηγαίος κώδικας κρυπτογραφημένος ή όχι και να γίνεται 
compile στο κατειλημμένο σύστημα. Το τελευταίο αυξάνει την επιλογή 
συστημάτων προς κατάληψη άρα και το βαθμό εξάπλωσης του DDoS 
δικτύου διότι το εργαλείο είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό σύστημα 
που χρησιμοποιεί ο κάθε υποψήφιος κόμβος. 
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3.3. Ανάλυση των υπαρχόντων εργαλείων επίθεσης 
άρνησης υπηρεσιών 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την περιγραφή και ανάλυση των 
εργαλείων επίθεσης άρνησης υπηρεσιών που συλλέξαμε από διάφορες 
πηγές στο διαδίκτυο. Η ανάλυση βασίστηκε σε δύο είδη πηγών. Αρχικά, σε 
οποιαδήποτε έγγραφα μπόρεσαν να βρεθούν σχετικά με τα εργαλεία, όπως 
προηγούμενες αναλύσεις, διάφορα postings στα forums με θέμα την 
ασφάλεια δικτύων, προσωπικές ιστοσελίδες ακόμη και σχόλια από τους 
ίδιους τους δημιουργούς τους. Στη συνέχεια, στην ανάλυση του πηγαίου 
κώδικα - σε όποια από αυτά ήταν δυνατόν να βρεθεί. 

Τεχνικές λεπτομέρειες μεγαλύτερου βάθους, όπως τα ports που 
χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους, τα passwords, ο αριθμός των 
πακέτων που στέλνουν ανά επίθεση, καθώς και τα μηνύματα 
αρχικοποίησης που μεταφέρουν, δεν συμπεριλήφθηκαν. Ο κύριος λόγος 
είναι ότι αυτές αλλάζουν κάθε φορά που εμφανίζονται να λειτουργούν τα 
εργαλεία αυτά στο Διαδίκτυο, πράγμα που τις καθιστά στην 
πραγματικότητα μη χρήσιμες. 

3.3.1. Shaft 
Το Shaft είναι ένα από τα γνωστότερα και παλιότερα εργαλεία επίθεσης 

άρνησης υπηρεσιών και αυτό διότι συνδυάζει πολλά χαρακτηριστικά των 
προηγουμένων από αυτό εργαλείων σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο [18]. 

Τα είδη επιθέσεων που υποστηρίζει είναι τα κλασικά πλέον UDP flood, 
TPC/SYN flood και ICMP flood. Ο επιτιθέμενος έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει το είδος της επίθεσης και τη διάρκειά της και συμπληρωματικά 
μπορεί να επιλέξει όλα τα είδη επίθεσης ταυτόχρονα. Επίσης οι daemons 
μπορεί να χωριστούν σε ομάδες και να διεξαγάγουν επιθέσεις 
διαφορετικού είδους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Αυτό μειώνει τη 
πιθανότητα αποκάλυψης ενός μεγάλου DDoS δικτύου όταν επιτίθεται σε 
ένα στόχο με μικρή αντοχή σε επιθέσεις πλημμύρας. 

Η αρχιτεκτονική του DDoS δικτύου του Shaft είναι αυτή των λίγων 
handlers οι οποίοι οδηγούν μεγάλο αριθμό από daemons. Κάθε handler 
έχει την ίδια δικαιοδοσία σε όλους τους daemons. Αυτό αποκλείει την 
περίπτωση να υπάρχει ένα μόνο σημείο αποτυχίας (single point of failure) 
στο DDoS δίκτυο. Η εξάπλωση του δικτύου γίνεται με τη βοήθεια ενός 
Trojan ιού βασισμένου στον inetd server που υποστηρίζουν πολλά UNIX 
συστήματα και σε μια σειρά από UNIX scripts τα οποία υποστηρίζουν την 
αυτόματη διανομή και εγκατάσταση του κώδικα επίθεσης στο 
κατειλημμένο σύστημα. 

Το Shaft χρησιμοποιεί αρκετές τεχνικές για να κρατάει κρυφή την 
πληροφορία του. Κατ' αρχήν σε όλες σχεδόν τις επικοινωνίες, εσωτερικά 
χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Caesar cipher για να αποκρύψει τα 
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μηνύματα που μεταφέρονται μεταξύ των handler και daemons. Μόλις 
εκτελεστεί ο κώδικας της επίθεσης σε ένα daemon, αυτός επικοινωνεί με 
τον handler του (ο οποίος ονομάζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και 
shaftmaster) και αναφέρει τη λειτουργία του, ανταλλάσσοντας και το 
καινούργιο password που θα δέχεται για όλες τις επικοινωνίες από το 
σημείο αυτό και έπειτα. O handler από την άλλη κρατάει τη λίστα με τις IP 
διευθύνσεις των διαθέσιμων daemons ειδικά κωδικοποιημένους, γράφει 
δηλαδή την ASCII αναπαράσταση του 4-byte ακεραίου που προκύπτει από 
την IP διεύθυνση. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα ανακάλυψης της λίστας από 
τον διαχειριστή του μηχανήματος που είναι τοποθετημένος ο shaftnode. 

Συμπληρωματικά, για την απόκρυψη της επικοινωνίας και της ίδιας της 
επίθεσης χρησιμοποιεί ακόμη δύο τεχνικές. Υποστηρίζει κατ’ αρχάς την 
τυχαία αλλαγή της IP διεύθυνσης προορισμού των πακέτων επίθεσης (IP 
spoofing). Επειδή όμως το συγκεκριμένο είναι εφικτό μόνο όταν η 
εφαρμογή δουλεύει με root δικαιώματα, συμπεριλαμβάνεται και σωστή 
διευθυνσιοδότηση για την περίπτωση που ο κώδικας επίθεσης τρέχει με 
δικαιώματα χρήστη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το sequence number όλων 
των TCP πακέτων που στέλνονται είναι σταθερό 0x28374839, πράγμα που 
δίνει τη δυνατότητα αποκάλυψης του δικτύου με ανάλυση των πακέτων 
στο επίπεδο δικτύου. Κατά δεύτερον, η επικοινωνία μεταξύ handler και 
daemon είναι ως επί το πλείστον μονόδρομη (εκτός από την διαδικασία 
αρχικοποίησης) και γίνεται από τον handler προς τον agent με τη χρήση 
πακέτων UDP τα οποία στέλνονται πολλές φορές χωρίς να εγκατασταθεί η 
σύνδεση μεταξύ τους. Η επικοινωνία του επιτιθέμενου με τους handlers 
γίνεται μέσω απλού telnet και χρησιμοποιούνται εκτός από passwords και 
ειδικά αριθμημένα κουπόνια. 

Τέλος, ο δημιουργός του Shaft έχει δημιουργήσει σύστημα συλλογής 
στατιστικών στοιχείων τα οποία αφορούν το ρυθμό παραγωγής πακέτων 
κάθε daemon ξεχωριστά. Αυτό επιτρέπει στον επιτιθέμενο να έχει μια 
συνολική εικόνα του DDoS δικτύου του ως προς την δυναμική του και να 
προσθέτει ή να αφαιρεί daemons από αυτό ανάλογα με τον στόχο που 
θέλει να βάλει. 

Συγγραφέας -  

Βαθμός Αυτοματισμού Ημιαυτόματη  

Τεχνική Εξάπλωσης Κεντρικοποιημένη  

Τρόπος Συντονισμού - 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  

Είδος Επίθεσης Πλημμύρας ICMP Request 
Flood 
TCP/SYN Flood 
UDP Flood 
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Σύστημα Στόχος Bandwidth  

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Κρυπτογράφηση 
Στατιστικά 

 

Πίνακας 1: Το εργαλείο Shaft και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.2. Tribe Flood Network (TFN - TFN2K) 
Το TFN και ο απόγονος του το TFN2K ανήκουν στην κατηγορία των 

εργαλείων επίθεσης άρνησης υπηρεσιών που βασικό τους στόχο έχουν την 
προστασία από ενδεχόμενη ανίχνευση [19]. 

Υποστηρίζει τις τρεις κλασικές επιθέσεις που είναι TCP/SYN flood, UDP 
flood, ICMP flood και, επιπλέον, Smurf attack. Ο daemon μπορεί να 
διαταχθεί να χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις επιθέσεις με τυχαία σειρά. 

Οι εντολές μεταξύ των handlers και των daemons είναι όλες 
μονόδρομες και διενεργούνται μέσω TCP, UDP ή ICMP πακέτων. Δεν 
υπάρχει καμία απάντηση από τον daemon στις εντολές και γι' αυτό 
στέλνονται από τον handler 20 φορές. Οι headers όλων των πακέτων της 
ενδοεπικοινωνίας είναι τυχαία κατασκευασμένοι εκτός από τα ICMP 
πακέτα που είναι όλα ICMP_ECHOREPLY. Οι εντολές στο TFN2K σε αντίθεση 
με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα εργαλεία, δεν είναι αλφαριθμητικά, αλλά 
κωδικοί του ενός byte. Αυτό κάνει προβληματική την ανίχνευση της 
επικοινωνίας από IDS συστήματα. 

Ως προς την κρυπτογράφηση που υπάρχει, όλες οι εντολές είναι 
κρυπτογραφημένες σύμφωνα με τον βασισμένο σε κλειδί αλγόριθμο CAST-
256 [RFC 2612]. Το κλειδί ορίζεται κατά τη διαδικασία χτισίματος της 
εφαρμογής. Όλα τα κρυπτογραφημένα δεδομένα είναι κωδικοποιημένα σε 
base 64 άρα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εκτυπώσιμους χαρακτήρες. 

Άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πακέτων επικοινωνίας και επίθεσης 
είναι ότι τα UDP πακέτα έχουν μήκος 3 Byte μεγαλύτερο από το 
πραγματικό, σύμφωνα με την επικεφαλίδα. Το μήκος των TCP πακέτων 
σύμφωνα με την επικεφαλίδα είναι πάντα 0. Τα UDP και TCP checksums δεν 
περιέχουν την 12-byte ψευδό-επικεφαλίδα και είναι λάθος. 

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι δεν περιέχεται 
κανένα αλφαριθμητικό στην εκτελέσιμη μορφή του κώδικα επίθεσης, 
γεγονός που κάνει τον εντοπισμό των daemons με τις συνήθεις τεχνικές των 
αντιιικών πολύ δύσκολο. 

Συγγραφέας Mixter  

Βαθμός Αυτοματισμού -  

Τεχνική Εξάπλωσης -  

Τρόπος Συντονισμού - 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  
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Είδος Επίθεσης Πλημμύρας ICMP Request 
Flood 
TCP/SYN Flood 
UDP Flood 
Smurf 

Σύστημα Στόχος Bandwidth  

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Κρυπτογράφηση 
Απόκρυψη Εφαρμογής 
Εξελιγμένες Τεχνικές 
Απόκρυψης Δικτύου 

 

Πίνακας 2: Το εργαλείο Tribe Flood Network και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.3. Trinoo 
Το trinoo είναι από τα πιο παλιά, αλλά και πιο ολοκληρωμένα εργαλεία 

επίθεσης άρνησης υπηρεσιών [20]. Υποστηρίζει, με τη βοήθεια διαφόρων 
άλλων εργαλείων, σχεδόν αυτόματη εξάπλωση του DDoS δικτύου. Αυτό 
γίνεται μέσω αυτοαναπαραγόμενων scripts σε UNIX συστήματα. Η 
εξάπλωση του δικτύου ακολουθεί στις περισσότερες περιπτώσεις τη 
συμπεριφορά της τοπολογικής εξάπλωσης που έχουμε αναφέρει πιο πάνω. 

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εργαλείου 
συγκαταλέγεται η δυνατότητα των daemons να στέλνουν email σε κάποιο 
ανώνυμο web mail του επιτιθέμενου για να δηλώσουν την ύπαρξή τους. 
Επίσης περιέχει μηχανισμούς που επιτρέπουν στον επιτιθέμενο να τρέχει 
scripts κατ’ απαίτηση, πράγμα που μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε ένα 
μηχανισμό αυτόματης αναβάθμισης των εργαλείων με καινούριους 
τρόπους επίθεσης και αποφυγής της αποκάλυψης τους. 

Η επικοινωνία των handlers με τους daemons γίνεται μέσω UDP 
πακέτων και απαιτεί passwords ώστε να μη μπορεί να καταλάβει το δίκτυο 
κάποιος διαχειριστής ή κάποιος άλλος επιτιθέμενος. Η επικοινωνία γίνεται 
μέσω των παρακάτω ports, οι οποίες είναι μεν εύκολο να αλλάξουν λόγω 
της πολιτικής ανοιχτού κώδικα (open source), αλλά τις αναφέρουμε επειδή 
παρατηρείται αυξημένη χρήση του εργαλείου από απλούς «χρήστες» (τους 
λεγόμενους script kiddies) που δεν ασχολούνται με κανενός είδους αλλαγή 
του κώδικα που διαθέτουν - κυρίως λόγω έλλειψης γνώσεων. 

 Επιτιθέμενος -> Handler          27665/tcp 

 Handler -> Daemon  27444/udp 

 Daemon -> Handler  31335/udp 

Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται στην εσωτερική επικοινωνία 
του DDoS δικτύου βασίζεται στην συνάρτηση crypt() που είναι συμμετρικός 
αλγόριθμος. Η ίδια επικοινωνία ανάμεσα στους handlers  και daemons δεν 
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είναι κρυπτογραφημένη και μπορεί να γίνει αντιληπτή από IDS συστήματα 
με βάση τις εντολές που μεταφέρονται. 

Το αρχείο στο οποίο είναι καταχωρημένες οι IP διευθύνσεις των 
daemons και το οποίο βρίσκεται στο σύστημα που βρίσκεται και o handler, 
είναι και αυτό κρυπτογραφημένο με τον αλγόριθμο blowfish. Στην 
περίπτωση βέβαια που αποκαλυφθεί ένας daemon λόγω της αμφίδρομης 
επικοινωνίας μπορεί να αποκαλυφθεί όλο το DDoS δίκτυο. 

Υποστηρίζει μόνο UDP flood επίθεση με τη διαφορά ότι ένας daemon 
μπορεί να στείλει τα πακέτα σε πολλούς στόχους ταυτόχρονα. 

Συγγραφέας -  

Βαθμός Αυτοματισμού Ημιαυτόματη 
Αυτόματη 

 

Τεχνική Εξάπλωσης Τοπολογική Εξάπλωση  

Τρόπος Συντονισμού - 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  

Είδος Επίθεσης Πλημμύρας UDP Flood 

Σύστημα Στόχος Bandwidth  

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Κρυπτογράφηση 
Web Mail 

 

Πίνακας 3: Το εργαλείο Trinoo και τα χαρακτηριστικά του 

3.3.4. mstream 
Το mstream είναι ένα απλό DDoS εργαλείο, πάνω στο οποίο όμως 

βασίστηκαν τα περισσότερα μεταγενέστερα εργαλεία επίθεσης άρνησης 
υπηρεσιών [21]. Ακολουθεί και αυτό την handler – daemon αρχιτεκτονική 
αλλά δεν υποστηρίζει κανένα αυτοματισμό στην τεχνική εξάπλωσης. 
Αποτελείται από δύο εφαρμογές, τη master.c που πρέπει να εγκατασταθεί 
στο handler μηχάνημα και τη slave.c που πρέπει να εγκατασταθεί στο 
daemon μηχάνημα. 

Η μόνη επίθεση που υποστηρίζει είναι η TCP/SYN flood με τυχαία τη 
διεύθυνση προορισμού. Το γεγονός ότι παράγει τυχαία όλα τα bit της IP 
διεύθυνσης προορισμού σημαίνει ότι πολλά πακέτα έχουν διευθύνσεις που 
δεν επιτρέπονται και γι αυτό φιλτράρονται από τα IDS συστήματα. 

Η επικοινωνία μεταξύ των handlers και daemons είναι αμφίδρομη αλλά 
δεν είναι κρυπτογραφημένη, άρα η αποκάλυψη οποιουδήποτε κόμβου του 
DDoS δικτύου μπορεί να οδηγήσει εύκολα και στην αποκάλυψη όλου του 
δικτύου. Επίσης, λόγω της έλλειψης κρυπτογράφησης, είναι εύκολο να 
ανιχνευθεί η ενδοεπικοινωνία με βάση τα αλφαριθμητικά των εντολών που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των daemons. Μερικές από αυτές είναι: 

 Ping: Ελέγχει ποιοι daemons παραμένουν ενεργοί. 
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 Servers: Λίστα από τους γνωστούς handlers. 

 Stream <hostname> <seconds>: Εκκίνηση της επίθεσης στον 
συγκεκριμένο κόμβο για ορισμένη διάρκεια. 

 Mstream <ip1:ip2:ip3:…><seconds>: Εκκίνηση της επίθεσης 
σε πολλαπλούς κόμβους για ορισμένη διάρκεια. 

Συγγραφέας -  

Βαθμός Αυτοματισμού Χειροκίνητη  

Τεχνική Εξάπλωσης -  

Τρόπος Συντονισμού – 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  

Είδος Επίθεσης Πλημμύρας TCP/SYN Flood 

Σύστημα Στόχος Bandwidth  

Επιπλέον Χαρακτηριστικά -  
Πίνακας 4: Το εργαλείο mstream και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.5. Stacheldraht 
Τo Stacheldraht αναπτύχθηκε μαζί με το TFN2K και ήταν από τα πιο 

διαδεδομένα εργαλεία για επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών πριν την έλευση 
των βασισμένων στο IRC εργαλείων. Ακολουθεί και αυτό την handler – 
daemon αρχιτεκτονική για το DDoS δίκτυο και υποστηρίζει τις επιθέσεις 
TCP/SYN flood, UDP flood, ICMP flood και Smurf [22]. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του staheldraht σε σχέση με τα άλλα 
παρόμοια εργαλεία είναι η ισχυρή και προσεγμένη κρυπτογράφηση όλων 
σχεδόν των ενδοεπικοινωνιών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ 
απίθανο να εντοπιστεί η λειτουργία του από τους διαχειριστές των 
συστημάτων. Η επικοινωνία του επιτιθέμενου με τους handlers γίνεται 
κρυπτογραφημένα και ο handler προστατεύεται με password. Το ίδιο ισχύει 
και για τους daemons. Η κρυπτογράφηση βασίζεται στον blowfish 
αλγόριθμο. 

Αν και έχει παρατηρηθεί ταχεία εξάπλωση του DDoS δικτύου, ο ίδιος ο 
κώδικας δεν περιέχει λειτουργίες αυτόματης εισβολής και εξάπλωσης. 
Πιστεύεται ότι αυτό γίνεται με τη βοήθεια τρίτων εφαρμογών οι οποίες 
κρατούνται σε στενούς κύκλους. 

Το staheldraht υποστηρίζει, όπως και άλλα εξελιγμένα εργαλεία, 
αυτόματη αναβάθμιση του κώδικά του. Κατ’ εντολή κάθε daemon 
συνδέεται μέσω της rcp εντολής (514/tcp) σε ένα προκαθορισμένο 
λογαριασμό που περιέχει τον αναβαθμισμένο κώδικα, και αφού σβήσει το 
δικό του, εγκαθιστά τον καινούργιο. 

Όλη η διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ των handlers και των 
daemons γίνεται μέσω των ICMP ECHO_REPLY πακέτων που σημαίνει ότι το 
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δίκτυο προστατεύεται ελάχιστα από firewall. Επιπλέων, ο handler έχει τη 
δυνατότητα να αναγνωρίζει αν το δίκτυο που διαμένει ο κάθε daemon 
επιτρέπει την αποστολή πακέτων επειδή όλα τα ψηφία της IP διεύθυνσης 
προορισμού είναι τυχαία. Στέλνει ένα ICMP πακέτο στον daemon με 
διεύθυνση προορισμού την 3.3.3.3 και μέσα στο πακέτο κωδικοποιεί τη 
δική του διεύθυνση. Αν πάρει απάντηση από τον daemon, τότε θέτει την 
επικοινωνία του με το συγκεκριμένο daemon σε πλήρες spoofing. Σε αυτό 
βέβαια έγκειται και η αδυναμία του εργαλείου, καθώς ο έλεγχος πακέτων 
με μια τέτοια διεύθυνση προορισμού μπορεί να αποκαλύψει τον handler. 

Συγγραφέας -  

Βαθμός Αυτοματισμού Αυτόματη  

Τεχνική Εξάπλωσης -  

Τρόπος Συντονισμού – 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  

Είδος Επίθεσης Πλημμύρας TCP/SYN Flood 
UDP Flood 
Smurf 

Σύστημα Στόχος Bandwidth  

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Ισχυρή, Προσεγμένη 
Κρυπτογράφηση 
Αυτόματη Αναβάθμιση 

 

Πίνακας 5: Το εργαλείο Stacheldraht και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.6. Power Bot 
Το Power Bot είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο στην αρχή 

χαρακτηρίστηκε ακόμη ένα worm παρόμοιο με τον Code Red II. Έχει 
δυνατότητες κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσιών (DDoS), 
κατανεμημένης σάρωσης συστημάτων (Distributed Port Scanning) και 
κατανεμημένης επαναπροώθησης IRC συνδέσεων (Distributed IRC port 
Redirection). 

Στην έκδοση που μελετάται βασίζεται η εξάπλωσή του στην Unicode 
αδυναμία των IIS server της Microsoft και απευθύνεται σε πλατφόρμες 
Windows. Χρησιμοποιείται σαν add-on στο γνωστό πρόγραμμα mIRC. 
Ουσιαστικά χρησιμοποιεί μια παραλλαγμένη μορφή του εν λόγω 
προγράμματος, το οποίο βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή 
χρησιμοποιώντας ονόματα του στυλ winnt.exe και όταν τίθεται σε 
λειτουργία αποσυμπιέζεται και δημιουργεί το αντίστοιχο .ini αρχείο, το 
οποίο χρειάζεται το mIRC για να τρέξει και το οποίο περιέχει εντολές σε 
μορφή scripts για όλες τις λειτουργίες του. 

Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν τη σύνδεση σε ένα IRC server και 
σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Έτσι δημιουργείται ένα IRC bot το οποίο 
δέχεται οδηγίες από τον επιτιθέμενο σε μορφή ιδιωτικών IRC μηνυμάτων 
από το κανάλι στο οποίο είναι και αυτός συνδεδεμένος. 
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Μερικές από τις εντολές που δέχεται το bot (οι οποίες δείχνουν και τις 
δυνατότητες του εργαλείου) είναι οι ακόλουθες: 

 !add/remove NICK: Βάζει/βγάζει ένα nickname από τη λίστα 
αυτών από τους οποίους θα παίρνει εντολές. 

 !massbots SERVER PORT BOTS: Λέει στα bots να αλλάξουν 
IRC server. 

 !udp IP TIMES: Στέλνει πλημμύρα UDP πακέτων στο IP. 

 !hudp IP/ALL: Σταματάει την επίθεση σε ένα ή όλα τα IPs. 

 !dos IP TIMES: Στέλνει, μέσω της εφαρμογής ping.exe των 
windows IGMP, IGRP πακέτα στο IP. 

 !bnc ON/OFF: Επιτρέπει bnc επαναπροώθηση των ports 
(port redirection) μέσω κάποιας προκαθορισμένης port. 

 !scan ON/PORT/STATUS: Ελέγχει ένα προκαθορισμένο κατά 
ένα μέρος και τυχαίο κατά ένα άλλο IP range και στέλνει 
αναφορά των IP με την Unicode αδυναμία. 

 !host send: Στέλνει μέσω DCC ένα webservers.txt αρχείο. 

 !packet IP PACKETS: Στέλνει πλημμύρα από ping πακέτα 
μέσω των κόμβων που ορίζονται από το αρχείο 
webservers.txt. 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο εργαλείο υποστηρίζει 
επιθέσεις UDP flood, ICMP flood και Smurf. Έχει ολοκληρωμένο σύστημα 
ελέγχου για πιθανούς κόμβους εξάπλωσης, διείσδυσης σε αυτούς και 
εγκατάστασης του εαυτού του. 

Το Power Bot μαζί με το GT Bot είναι εργαλεία που χρησιμοποιούν κατά 
κύριο λόγο την υπηρεσία IRC για τον έλεγχο των κόμβων που κάνουν την 
επίθεση. Δεν ακολουθούν την αρχιτεκτονική handler – daemon αλλά είναι 
πλήρως κεντρικοποιημένου ελέγχου, χωρίς να εκθέτουν τον επιτιθέμενο. 
Χρησιμοποιούν, τέλος, αποδοτικά τεχνικές των worms για την ταχύτατη 
εξάπλωσή τους. 

Συγγραφέας -  

Βαθμός Αυτοματισμού Αυτόματη  

Τεχνική Εξάπλωσης Αυτόματη  

Τρόπος Συντονισμού – 
Ελέγχου 

Έμμεση Επικοινωνία 
(IRC) 

 

Είδος Επίθεσης Πρωτοκόλλου 
Πλημμύρας 

IGMP Attack 
UDP Flood 
Smurf 

Σύστημα Στόχος Windows IIS 
IRC Servers 
Bandwidth 
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Επιπλέον Χαρακτηριστικά Εύκολη Χρήση 
Worm Propagation 

 

Πίνακας 6: Το εργαλείο Power Bot και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.7. Ph-Orgasm 
Τo PH-Orgasm είναι ένα είδος εργαλείου για επιθέσεις άρνησης 

υπηρεσιών που δεν βασίζεται καθόλου στην δημιουργία και τον έλεγχο 
ολόκληρου δικτύου από κατειλημμένους κόμβους για την εξαπόλυση της 
επίθεσης. Η επίθεση που υλοποιεί είναι βασισμένη στην αντανάκλαση των 
TCP/SYN αιτήσεων από οποιουδήποτε είδους σύστημα που προσφέρει 
υπηρεσίες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο επιτιθέμενος στέλνει συνέχεια TCP/SYN αιτήσεις 
σε διάφορους servers και αλλάζει την IP διεύθυνση προορισμού με αυτή 
του στόχου του. Έτσι όλοι αυτοί οι servers ανταποκρίνονται στέλνοντας 
TCP/ACK πακέτα στον στόχο, δεσμεύοντας εύκολα όλο το διαθέσιμο 
bandwidth. Ο ρυθμός που στέλνει ο επιτιθέμενος τα πακέτα του 
πολλαπλασιάζεται διότι, όταν οι server αυτοί δεν λάβουν πίσω πακέτο ACK 
από το στόχο ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η υποτιθέμενη σύνδεση, 
επαναλαμβάνουν τη διαδικασία πολλές φορές. Συμπληρωματικά, το 
εργαλείο επιτρέπει στον επιτιθέμενο να διασπείρει τις αιτήσεις του 
ομοιόμορφα σε μεγάλο αριθμό από servers έτσι ώστε να πετυχαίνει δύο 
πράγματα∙ πρώτον, οι servers να αντιλαμβάνονται μία μικρή σε ρυθμό 
επανάληψη αιτήσεων για σύνδεση χωρίς απάντηση από το στόχο, μία 
μικρή DoS επίθεση δηλαδή προς αυτούς η οποία δεν τους επηρεάζει 
καθόλου∙ δεύτερον, ο στόχος να δέχεται πλημμύρα ACK πακέτων από 
διάφορους servers του διαδικτύου. 

Η επίθεση ουσιαστικά είναι μια παραλλαγή της Smurf επίθεσης, η 
οποία όμως δεν βασίζεται στο ICMP πρωτόκολλο αλλά στο TCP. Επίσης οι 
«αντανακλαστές» servers μπορούν να είναι οτιδήποτε, από web servers 
μέχρι routers που ακούν στην BGP 179 port. Έτσι ο στόχος βρίσκει τον 
εαυτό του να βάλλεται ουσιαστικά από όλους τους γνωστούς routers και 
servers του διαδικτύου και οι τελευταίοι βλέπουν να διεξάγεται μια 
αποτυχημένη DoS TCP/SYN επίθεση από το στόχο, την οποία μπορούν με 
ασφάλεια να αγνοήσουν. 

Το εργαλείο επιπλέον δίνει τη δυνατότητα αυτόματου scanning των 
αντανακλαστών που θα χρησιμοποιηθούν με βάση το port στο οποίο 
απαντάνε. Τα αποτελέσματα του scanning γράφονται σε ένα αρχείο το 
οποίο παίρνει σαν είσοδο το εργαλείο που θα διενεργήσει την επίθεση. Με 
βάση αυτό, ο τρόπος εξάπλωσής του θα μπορούσε να  χαρακτηριστεί είτε 
ανύπαρκτος είτε αυτόματος  / κεντρικοποιημένος. 

Συγγραφέας Phrail, Smurf της 
Division7 
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Βαθμός Αυτοματισμού Αυτόματη  

Τεχνική Εξάπλωσης Κεντρικοποιημένη 
Τυχαία Σάρωση 

 

Τρόπος Συντονισμού – 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  

Είδος Επίθεσης Πλημμύρας TCP/SYN 
Smurf 

Σύστημα Στόχος Bandwidth  

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Εύκολη Χρήση 
Distributed Reflection 
Attack 

 

Πίνακας 7: Το εργαλείο Ph-Orgasm και τα χαρακτηριστικά του 

3.3.8. ddos.sh 
Τo ddos.sh είναι ένα πολύ μικρό εργαλείο επίθεσης άρνησης 

υπηρεσιών το οποίο γράφτηκε για να καταδείξει πόσο εύκολο είναι να 
αναγκάσει κανείς απομακρυσμένα συστήματα να πλημμυρίσουν άλλα 
συστήματα με πακέτα. 

Χρησιμοποιώντας στο βασικό του μέρος μια αδυναμία των windows NT 
web server η οποία επέτρεπε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο χρήστη να τρέξει 
εντολές του συστήματος στέλνοντας μια κακώς διαμορφωμένη HTTP 
αίτηση, αναγκάζει αυτούς τους εξυπηρετητές να στέλνουν ICMP αιτήσεις σε 
κάποιο σύστημα. Αυτή η επίθεση είναι μία παραλλαγή της γνωστής smurf 
attack και μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη όταν χρησιμοποιηθεί μέσω web 
εξυπηρετητών με μεγάλο bandwidth στη διάθεσή τους. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο, λόγω της απλότητάς του, δε δημιουργεί 
κανένα δίκτυο επίθεσης, άρα δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση την 
τεχνική εξάπλωσης του δικτύου επίθεσης. Έχει την ειδική ιδιότητα των 
λεγόμενων επιθέσεων αντικατοπτρισμού. 

Τέλος, το βάρος της ανακάλυψης ενός NT server με την συγκεκριμένη 
αδυναμία αφήνεται στον επιτιθέμενο, ο οποίος μπορεί να το κάνει είτε 
χειροκίνητα με κάποιον port scanner είτε να χρησιμοποιήσει την τεχνική της 
σάρωσης βασισμένης σε λίστα, βάζοντας σε ένα ειδικό αρχείο του 
εργαλείου την λίστα με τις IP διευθύνσεις που θέλει. 

Λόγω του ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν παρέχει κανενός είδους 
απόκρυψη του συστήματος που στέλνει τις HTTP αιτήσεις στα NT 
μηχανήματα μπορεί να γίνει αποκάλυψη του συστήματος που 
χρησιμοποίησε ο επιτιθέμενος για την επίθεση με μελέτη των διαφόρων log 
αρχείων των NT server που έλαβαν μέρος στην επίθεση. 

Συγγραφέας MrFloat  
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Βαθμός Αυτοματισμού Χειροκίνητη 
Ημιαυτόματη 

 

Τεχνική Εξάπλωσης Σάρωση Βασισμένη σε 
Λίστα 

 

Τρόπος Συντονισμού – 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  

Είδος Επίθεσης Πλημμύρας ICMP Request 
Flood 

Σύστημα Στόχος Bandwidth  

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Reflection  
Πίνακας 8: Το εργαλείο ddos.sh και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.9. Distributed DNS Flooder 
Το Distributed DNS Flooder είναι ένα εργαλείο που στόχο του έχει 

αποκλειστικά τους εξυπηρετητές DNS. Οι daemons του DDoS δικτύου 
στέλνουν μεγάλο αριθμό από DNS queries ώστε να τους αναγκάσει να 
σταματήσουν να ανταποκρίνονται. Στην περίπτωση που οι DNS servers 
κρατούν αρχείο των λάθος DNS queries  η επίθεση γίνεται πιο αποδοτική 
διότι γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα η μνήμη των εξυπηρετητών. Αποτελείται 
και αυτό από δύο κύρια μέρη. Το ένα κομμάτι κώδικα που εγκαθίσταται 
στους daemons αναλαμβάνει να στείλει την πλημμύρα των queries κατ’ 
εντολή. Δέχεται μόνο δύο ειδών εντολές (start, stop), προστατεύεται με 
password και βάζει σε κάθε πακέτο τυχαία IP διεύθυνση προορισμού ώστε 
να μην είναι δυνατή η αποκάλυψή του από τον DNS server. Επίσης, 
αποκρύπτει ακόμη και την ύπαρξή του στο σύστημα, μετονομάζοντας τη 
διεργασία του σε κάτι σαν «vi». 

Το δεύτερο κομμάτι κώδικα που εγκαθίσταται πάλι στους handlers, 
προστατεύεται με password και στέλνει τις εντολές στους daemons μέσω 
UDP πρωτοκόλλου. Έτσι η αποκάλυψη ενός daemon δεν επιτρέπει την 
αποκάλυψη του DDoS δικτύου. 

Το εργαλείο είναι ανοιχτού κώδικα (open source) πράγμα που σημαίνει 
ότι τα ports επικοινωνίας και τα password είναι σίγουρο ότι αλλάζουν σε 
κάθε εμφάνισή του. Αδυναμία όμως παρουσιάζει στο ότι δεν παρέχει 
κανένα μηχανισμό αυτόματης εξάπλωσης του DDoS δικτύου αφήνοντας 
έτσι όλη τη δουλειά της εισβολής και της κατάληψης των κόμβων που θα 
αποτελούν το DDoS δίκτυο στα χέρια και τις ικανότητες του επιτιθέμενου. 

Συγγραφέας Extirpater  

Βαθμός Αυτοματισμού Χειροκίνητη  

Τεχνική Εξάπλωσης Κεντρικοποιημένη  

Τρόπος Συντονισμού - 
Ελέγχου 

Άμεση Επικοινωνία  

Είδος Επίθεσης Πλημμύρας DNS Queries Flood 

Σύστημα Στόχος Bandwidth  
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DNS 
Μνήμη 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Κρυπτογράφηση 
Απόκρυψη 
Διευθύνσεων 
Προορισμού 

 

Πίνακας 9: Το εργαλείο Distributed DNS Flooder και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.10. Global Threat Bot (GT Bot) 
Το GT Bot εμφανίστηκε πρόσφατα στο δίκτυο και είναι από τα εργαλεία 

που ως κύριο τρόπο επικοινωνίας των daemons μεταξύ τους έχουν το IRC. 
Χρησιμοποιεί το γνωστό πρόγραμμα mIRC και μια εφαρμογή ονομαζόμενη 
hidewindow.exe για να αποκρύψει το mIRC από τους τοπικούς χρήστες. 
Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το GT Bot επικοινωνεί με ένα προαποφασισμένο 
IRC server και δημιουργεί ένα bot το οποίο συνδέεται με κάποιο 
συγκεκριμένο κανάλι. Από εκεί μπορεί να πάρει εντολές από τον 
επιτιθέμενο της μορφής !<εντολή> <παράμετροι>. 

Είναι εφαρμογή της κατηγορίας ανοιχτού κώδικα (open source) και 
εμφανίζεται σε διάφορες μορφές. Σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζει μέχρι 
και κρυπτογράφηση των μηνυμάτων για καλύτερη ασφάλεια του 
επιτιθέμενου. Τα ονόματα των αρχείων που δημιουργεί αλλάζουν σε κάθε 
εμφάνιση εκτός από ένα, το mirc.ini, το οποίο είναι αρχείο που χρειάζεται 
το mIRC για να τρέξει σωστά. Άρα, μια σύγκριση των mIRC εγκαταστάσεων 
που υπάρχουν στο σύστημα και των mirc.ini. μπορεί να αποκαλύψει με 
αρκετή βεβαιότητα την ύπαρξη ενός GT Bot. 

Ο IRC server και τα αντίστοιχα κανάλια συνήθως δημιουργούνται από 
τον ίδιο τον επιτιθέμενο χρησιμοποιώντας εφαρμογές που επιτρέπουν 
ευκολίες, όπως την απόκρυψη των ονομάτων των bots από το κανάλι ώστε 
να μην εντοπιστούν από τυχαίους χρήστες του IRC. 

Οι DDoS επιθέσεις που είναι ικανό να εξαπολύσει ένα GT Bot, είναι κατ’ 
αρχήν το packet of death όπως το ονομάζει, όπου παράγει UDP πακέτα 
προς τυχαία ports του στόχου, από 1000 ως 6669 με μέγεθος και πλήθος, 
παραμέτρους τις οποίες ελέγχει ο επιτιθέμενος. Δεύτερον, υποστηρίζει 
ICMP attack χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ping.exe των windows με 
κατάλληλες παραμέτρους. Τρίτον, υποστηρίζει την IGMP attack με την 
χρήση εξωτερικού προγράμματος IGMP.exe, το οποίο έχει 
προκαθορισμένες παραμέτρους, δέχεται όμως ως παράμετρο μόνο την IP 
διεύθυνση του στόχου και στέλνει κατακερματισμένα IGMP πακέτα. Τέλος, 
άλλες επιθέσεις που συχνά υποστηρίζει είναι η fraggle και η ΑΤΗ0. 

Μία ειδικού είδους επίθεση άρνησης υπηρεσιών που υποστηρίζει το GT 
Bot, και είναι σχεδιασμένη ειδικά για να χτυπά IRC servers είναι η 
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δυνατότητα της κλωνοποίησης (cloning) των bots. Οι περισσότεροι IRC 
servers υποστηρίζουν μέχρι 1024 συνδέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η 
κλωνοποίηση μερικών εκατοντάδων bots ενός DDoS δικτύου μπορεί πολύ 
εύκολα να οδηγήσει στο γέμισμα οποιουδήποτε IRC server. 

Όσον αφορά την εξάπλωση, χρησιμοποιείται συνήθως η μέθοδος των 
worms, τα οποία εκμεταλλεύονται τις πιο πρόσφατες «τρύπες» σε 
Microsoft servers ή καταλαμβάνουν ήδη προσβεβλημένα συστήματα από 
τον γνωστό Trojan Subseven. Στην τελευταία περίπτωση, συνδέονται σε 
αυτά τα συστήματα μέσω του subseven server, κατεβάζουν τον κώδικά τους 
από το web και αντικαθιστούν τον subseven με τον εαυτό τους. 

Δύο ακόμη εξελιγμένες δυνατότητες των GT Bots είναι, πρώτον να 
δέχονται αναβάθμιση του κώδικά τους από το web τρέχοντας ένα δικό τους 
web updater όταν τους ζητηθεί από τον επιτιθέμενο και δεύτερον, μιας και 
έχουν πρόσβαση στο file system του μηχανήματος, να προσφέρουν μέσω 
του DCC πρωτοκόλλου του mIRC όλα τα αρχεία πολυμέσων που υπάρχουν 
εκείνη τη στιγμή. 

Συγγραφέας Sony, mSg, DeadKode  

Βαθμός Αυτοματισμού Ημιαυτόματη  

Τεχνική Εξάπλωσης Αυτόνομη 
Τοπολογική Σάρωση 

 

Τρόπος Συντονισμού – 
Ελέγχου 

Έμμεση Επικοινωνία 
(IRC) 

 

Είδος Επίθεσης Πρωτοκόλλου 
 
 
 
Πλημμύρας 

IGMP Attack 
Fraggle 
ATH0 
 
UDP Flood 

Σύστημα Στόχος Windows 
IRC Servers 
Bandwidth 

 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Εύκολη Χρήση 
Κρυπτογράφηση 
Bot Cloning 
Web Update 
Subseven Exploitation 

 

Πίνακας 10: Το εργαλείο Global Threat Bot και τα χαρακτηριστικά του. 

3.3.11. Διάφορα exploits 
Τα εργαλεία που εμφανίστηκαν τους τελευταίους μήνες, και τα οποία 

συλλέξαμε είναι κυρίως μικρές εφαρμογές που στοχεύουν σε μια 
συγκεκριμένη αδυναμία κάποιου συγκεκριμένου συστήματος. Τέτοια 
εργαλεία μπορούν βέβαια να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ή μέσω των 
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πιο ολοκληρωμένων εργαλείων που αναλύσαμε πιο πάνω και να αυξήσουν 
την απόδοσή τους. Μερικά από αυτά τα είναι: 

Aix433noflag: Εκμεταλλεύεται αδυναμία στη λειτουργία του AIX 
πυρήνα αναγκάζοντάς τον να χρησιμοποιεί το 100% της CPU. 

Apachedos: Εκμεταλλεύεται την αδυναμία των εξυπηρετητών Apache 
1.3.xx / Tomcat με το όνομα mod_jk remote DoS. [QSA-2002-12-4] 

Iispop: Εκμεταλλεύεται την αδυναμία υπερχείλισης μνήμης που έχει ο 
ISSPop E-Mail Server για να δημιουργήσει αποτελέσματα άρνησης 
υπηρεσιών. 

Winrpcnuke: Χρησιμοποιεί την υπηρεσία Remote Procedure Call (RPC) 
των windows για επίθεση άρνησης υπηρεσιών. 

Pfdos: Εκμεταλλεύεται μια αδυναμία του PowerFTP έως την έκδοση 
2.24 για να προκαλέσει άρνηση υπηρεσιών. 

HP-netris DoS: Εκμεταλλεύεται μια αδυναμία του HP netris έως την 
έκδοση 0.5 για να προκαλέσει άρνηση υπηρεσιών. 

Upnp udp: Είναι ένα εργαλείο που εκμεταλλεύεται την αδυναμία του 
Universal Plug n Play των Windows XP/ME για να προκαλέσει άρνηση 
υπηρεσιών.  

Windows specific DDoS utils 
Από την έκδοση των Windows XP και μετά υπήρξε ένα καινούργιο 

χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί για τους πολλούς χρήστες να μην είχε 
καμία σημασία, αλλά για τους προγραμματιστές δικτυακών εφαρμογών, και 
ιδιαίτερα για τους προγραμματιστές που δημιούργησαν όλα αυτά τα 
εργαλεία που εξετάζουμε, ήταν μεγάλη αλλαγή. Τα Windows XP επέτρεπαν 
στον προγραμματιστή τη χρησιμοποίηση RAW sockets, γεγονός που του 
έδινε τη δυνατότητα να επεμβαίνει στις επικεφαλίδες των πακέτων και 
ιδιαίτερα στο μέρος της επικεφαλίδας που είχε την IP διεύθυνση 
προορισμού. Δηλαδή, πλέον μπορούσε μια windows εφαρμογή να βάλει 
τυχαία διεύθυνση προορισμού στα πακέτα της. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη εργαλείων επίθεσης άρνησης 
υπηρεσιών που θα εγκαθίστατο σε μηχανήματα με Windows XP. Τέτοια 
μηχανήματα συνήθως είναι μηχανήματα απλών χρηστών τα οποία κατά 
κανόνα δεν είναι πολύ ασφαλή και δίνουν τη δυνατότητα στους 
επιτιθέμενους να δημιουργήσουν γρήγορα πολύ μεγάλα DDoS δίκτυα. Τα 
εργαλεία αυτού του είδους που συλλέξαμε είναι τα: 
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Hgod: Εργαλείο επίθεσης άρνησης υπηρεσιών για Windows XP ικανό να 
παράγει διαφόρων ειδών επιθέσεις. 

Pjam3: Ένας γρήγορος UDP flooder. 

Syn v1.3: Ένας SYN flooder γραμμένος σε Pascal(!). 

Spastic: Ένας ακόμη SYN flooder. 

Skydance v3.6: Ίσως το πιο εξελιγμένο από τα εργαλεία που φτιάχτηκαν 
για να εκμεταλλευτούν τα RAW SOCKETS των Windows. Υποστηρίζει 
TCP/SYN flood και ICMP flood επιθέσεις και κρύβει τον εαυτό του από το 
εργαλείο netstat. 

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των προγραμμάτων (εκτός από το 
skydance) είναι ότι δε διαθέτουν ακόμη τις εξελιγμένες δυνατότητες των 
αντίστοιχων εργαλείων για UNIX. Αυτό προβλέπουμε ότι θα αλλάξει με τον 
καιρό, μιας και οι πλατφόρμες windows είναι ένα προσοδοφόρο πεδίο για 
εκμετάλλευση από hackers. 
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4. Τυπική Ανάλυση Δικτύων Επίθεσης Άρνησης 
Υπηρεσιών 

4.1. Εισαγωγή 
Όπως έχουμε περιγράψει στα προηγούμενα κεφάλαια, από την οπτική 

γωνία του στόχου, μια επίθεση άρνησης υπηρεσιών εμφανίζεται ως μια 
μαζική εισροή δεδομένων από μια ευρεία γκάμα IP διευθύνσεων μέσω 
διάφορων δικτυακών μονοπατιών. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται 
συμφόρηση (bottleneck effect) σε τουλάχιστον έναν από τους δικτυακούς 
πόρους του συστήματος-στόχου και τελικά να αποσυνδέεται το εν λόγω 
σύστημα από το διαδίκτυο ή να μειώνεται η απόδοσή του όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι μια βασική 
τακτική που χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους επιθέσεις είναι η εισαγωγή 
παραπλανητικής IP διεύθυνσης αποστολέα στα πακέτα δεδομένων (IP 
spoofing). Με αυτή την τεχνική, είναι πολύ δύσκολη, ακόμη και αδύνατη, η 
αναγνώριση της πραγματικής πηγής της επίθεσης. 

Στην κατανεμημένη τους μορφή, οι επιθέσεις αυτές χρησιμοποιούν 
πάνω από ένα σύστημα ως πηγή για την παραγωγή της ροής πακέτων 
δεδομένων που θα πλημμυρήσουν το στόχο. Ο επιτιθέμενος εγκαθιστά μια 
συγκεκριμένη εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό συστημάτων που έχουν επέλθει 
στην κατοχή του διασπαρμένα σε διάφορα μέρη (δικτυακά και τοπολογικά), 
τα οποία ονομάζονται daemons, και τα οποία ελέγχει μέσω άλλων 
συστημάτων που κατέχει και τα οποία με τη σειρά τους ονομάζονται 
handlers. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα συστήματα που έχει στην 
κατοχή του ο επιτιθέμενος δεν ανήκουν σε αυτόν αλλά έχει αποκτήσει τον 
έλεγχό τους μέσω διαφόρων γνωστών τεχνικών εισβολής (hacking). Με 
αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα δίκτυο, το οποίο και ονομάζουμε 
«δίκτυο κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσιών» (DDoS Network), 
δενδρικής μορφής στου οποίου τη ρίζα βρίσκεται ο επιτιθέμενος και το 
οποίο έχει μεγάλο αριθμό από φύλλα, τα οποία είναι οι daemons. Το 
σύνηθες βάθος ενός DDoS δικτύου είναι 3 με 4. Ένα άλλο γνωστό στη 
βιβλιογραφία όνομα για τους daemons είναι και το zombies [23]. 

Υπάρχει πλήθος αναλύσεων αυτών των εργαλείων από την 
επιστημονική κοινότητα [24] [25] [26] [18], συμπεριλαμβανομένης και της 
ανάλυσης στο παρόν κείμενο, με ένα σαφές κοινό συμπέρασμα. Για την 
επιτυχή χρήση των εργαλείων προαπαιτείται η ύπαρξη σωστά δομημένων 
δικτύων από κατειλημμένα συστήματα. Γι’ αυτό το λόγο, η προετοιμασία 
τέτοιου μεγέθους επιθέσεων απαιτεί, ιδιαίτερα για την δημιουργία τoυ 
DDoS δικτύου, περισσότερο οργανωμένη προσέγγιση από αυτή που 
ακολουθείται από συνήθεις hackers. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε 
την κατασκευή των DDoS δικτύων. 
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Τα DDoS δίκτυα είναι το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας 
προετοιμασίας και εκτόξευσης μιας DDoS επίθεσης. Όταν κατασκευαστούν 
σωστά, αποτελούν σοβαρή και διαρκή απειλή για τους πιθανούς στόχους 
τους. Ας σκεφτούμε ένα δίκτυο κατειλημμένων μηχανημάτων σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να μπορεί να αποσυνδέει ουσιαστικά όποτε θέλει, ένα δικτυακό 
ιστότοπο ή μια εμπορική υπηρεσία, είτε ακόμη και μέρος της υποδομής του 
δικτύου από το δίκτυο. Αυτό παραμένει μη ανιχνεύσιμο όσο είναι ανενεργό 
και πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η γνώση 
ύπαρξης και μόνο ενός τέτοιου δικτύου αποτελεί μια σοβαρή απειλή 
ενάντια στους πιθανούς του στόχους.  

Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει επιθέσεις οι οποίες, αν και δεν 
δημιούργησαν ζημιά στο θύμα τους, φανερώνουν σε αυτό την δυνατότητα 
μιας καταστροφικής επίθεσης από ένα τέτοιο δίκτυο. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι η μαζική πλημμύρα των βασικών DNS εξυπηρετητών της 
υποδομής του Διαδικτύου. Οι επιτιθέμενοι σταμάτησαν την επίθεση από 
μόνοι τους πριν δημιουργήσουν κάποια αισθητή ζημιά στη λειτουργία του 
Διαδικτύου, αλλά αφού έδειξαν ότι μπορούν να «ρίξουν» τους 
περισσότερους -αν όχι όλους- τους DNS εξυπηρετητές του Διαδικτύου. 

Όσοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν μια DDoS επίθεση ακολουθούν 
συνήθως μία από τις παρακάτω δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση 
είναι να εστιάσουν σε ένα πεπερασμένο αριθμό από στόχους και να 
κατασκευάσουν το DDoS δίκτυο με τέτοιο τρόπο και τέτοια τοποθέτηση των 
κατειλημμένων μηχανημάτων έτσι ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή 
απόδοση ενάντια στους δεδομένους στόχους. Η δεύτερη προσέγγιση είναι 
να στοχεύσουν σε συγκεκριμένα δίκτυα με χαμηλό επίπεδο ασφάλειας στα 
οποία να καταλάβουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό από μηχανήματα 
προς χρήση για το DDoS δίκτυο. Τέτοια δίκτυα είναι συνήθως τα δίκτυα 
πανεπιστημίων, ή άλλων ακαδημαϊκών οργανισμών, τα οποία έχουν μεγάλο 
αριθμό δικτυωμένων μηχανημάτων και χαμηλά επίπεδα ασφάλειας λόγω 
της φύσης τους. Η πρώτη προσέγγιση που βασίζεται σε ένα δεδομένο 
σύνολο στόχων είναι και η πιο απειλητική σε αντίθεση με τη δεύτερη, στην 
οποία μπορούν να αποσυνδεθούν οι κεντρικοί δρομολογητές των λίγων σε 
αριθμό (αλλά πολλών σε αριθμό κατειλημμένων κόμβων) δικτύων που 
είναι μέρος του DDoS δικτύου, μέχρι την αποκατάσταση των καταλυμένων 
κόμβων. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε τα χαρακτηριστικά των DDoS δικτύων 
και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τέτοιων 
δικτύων, έτσι ώστε να είναι αποδοτικά ενάντια στις υπάρχουσες 
μεθοδολογίες άμυνας [27] [28] [29] [30] [31] και να μη μπορούν να 
ανιχνευθούν με τις υπάρχουσες μεθοδολογίες ανίχνευσης [32] [33]. 
Επιπλέον, εισάγουμε έναν αλγόριθμο δημιουργίας ενός DDoS δικτύου που 
να έχει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 
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4.2. Ιδιότητες DDoS δικτύων 
Το Σχήμα 1 δείχνει τη διαμόρφωση ενός τυπικού DDoS δικτύου. Είναι 

ξεκάθαρο ότι το δίκτυο έχει τοπολογία δένδρου. Στο υπόλοιπο κεφάλαιο 
θεωρούμε ότι οι επιτιθέμενοι κατασκευάζουν τα DDoS δίκτυά τους 
στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο σύνολο συστημάτων. Αυτή είναι και η 
πιο απειλητική προσέγγιση ενός τέτοιου δικτύου. Οι επιτιθέμενοι έχουν 
δύο σημαντικούς στόχους: αποδοτικότητα και μη ανιχνευσιμότητα. Αυτό 
σημαίνει ότι θέλουν κατ’ αρχήν η επίθεση να είναι επιτυχής και να έχει όσο 
το δυνατόν περισσότερη δύναμη και, κατά δεύτερον, να παραμένει μη 
ανιχνεύσιμη κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της επίθεσης. Για να 
πετύχουν και τους δύο αυτούς στόχους χρειάζεται να κατασκευάσουν τα 
DDoS δίκτυά τους με σημαντικές και συγκεκριμένες ιδιότητες όσον αφορά 
την τοπολογία τους και την χρησιμοποίηση του δικτυακού εύρους ζώνης, 
όπως θα φανεί και παρακάτω. 

 

Σχήμα 1: Ένα τυπικό DDoS δίκτυο. 

4.3. Τοπολογία 
Ο αριθμός των daemons σε ένα DDoS δίκτυο είναι ο βασικός 

παράγοντας μιας επιτυχημένης επίθεσης. Όσο περισσότεροι, τόσο πιο 
επιτυχημένη η επίθεση. Αν και υπάρχουν είδη κατανεμημένων επιθέσεων 
άρνησης υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μικρό αριθμό από daemons, όπως 
η επίθεση smurf, και στις οποίες η παραγόμενη ροή πακέτων δεδομένων 
πολλαπλασιάζεται κατά 3 τάξεις μεγέθους περίπου, έχουν αναπτυχθεί 
επιτυχημένες τεχνικές άμυνας γι’ αυτές. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει 
στην ανάπτυξη μεθόδων που χρησιμοποιούν daemons και ανακλαστήρες 
(συστήματα που απαντούν σε αιτήσεις TCP ή άλλων πρωτοκόλλων) που 
πολλαπλασιάζουν την εισερχόμενη ροή δεδομένων τρεις με τέσσερις 
φορές. Οι περισσότερες και πιο επιτυχημένες συνήθεις κατανεμημένες 
επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους [34] και 
γι αυτό το λόγο χρειάζονται πολύ μεγάλο αριθμό από daemons και 
ανακλαστήρες για να καταφέρουν να δημιουργήσουν την απαραίτητη 
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πλημμύρα δεδομένων προς τους πιθανούς στόχους τους. Παρόλα αυτά 
υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην εγκατάσταση πολύ μεγάλου αριθμού 
από daemons. Πλέον είναι αδύνατο να θέσει κανείς υπό τον έλεγχό του 
μεγάλο αριθμό συστημάτων συνδεδεμένων στο διαδίκτυο διότι είναι πολύ 
δύσκολο να διαπεράσει τις άμυνες των διαχειριστικών περιοχών τους 
(administrative domains). Από την άλλη όμως, άπαξ και αποκτήσει 
πρόσβαση κάποιος σε μία διαχειριστική περιοχή, είναι δυνατόν να εισβάλει 
και να θέσει υπό τον έλεγχό του μεγάλο αριθμό συστημάτων της, ανάλογα 
με το πόσο ικανές και σύνθετες τεχνικές εισβολής χρησιμοποιηθούν [35]. 

Δεδομένου του ότι ο αριθμός από daemons σε ένα DDoS δίκτυο είναι 
περιορισμένος, πρέπει να διερωτηθούμε για το πού πρέπει να 
εγκατασταθούν αυτοί οι daemons έτσι ώστε η επίθεση να είναι όσο το 
δυνατόν πιο επιτυχημένη. Η κύρια απαίτηση για να επιτευχθεί η απόδοση 
μιας επίθεσης είναι να περιοριστεί η πιθανότητα ανίχνευσης και 
σταματήματος της ροής δεδομένων ενός daemon από τα συστήματα 
άμυνας ενάντια σε τέτοιες επιθέσεις που πιθανόν να είναι εγκατεστημένα 
στη διαχειριστική περιοχή που ανήκει το προσβεβλημένο από το daemon, 
σύστημα. Οι συμβατικές άμυνες ενάντια σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών 
είναι βασισμένες είτε σε μηχανισμούς ελέγχου σε επίπεδο δρομολογητή 
είτε σε τεχνικές περιορισμού του ρυθμού μεταφοράς δεδομένων. Αρκετές 
μέθοδοι άμυνας έχουν προταθεί, οι οποίες ισχυρίζονται ότι μπορούν να 
αντέξουν μια τέτοια επίθεση μειώνοντας σταδιακά την εισερχόμενη κίνηση 
από τα μονοπάτια στα οποία εντοπίζεται αυξημένη ροή δεδομένων [36]. 
Άλλες μέθοδοι είναι ικανές να αναγνωρίσουν μια τέτοια επίθεση σε 
επίπεδο δρομολογητή, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους μηχανισμούς 
ελέγχου ώστε να διακόψουν τις εισερχόμενες ροές [29]. Είναι επίσης 
ξεκάθαρο ότι, όσο η απόσταση μεταξύ του και του στόχου του αυξάνεται, 
αυξάνεται και η πιθανότητα να αναγνωριστούν τα εξερχόμενα πακέτα 
δεδομένων του daemon από τέτοιες μεθόδους άμυνας. 

Έτσι, ο περιορισμένος αριθμός από daemons ενός DDoS δικτύου πρέπει 
να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αρκετά αραιά μεταξύ τους 
και, το πιο σημαντικό, έτσι ώστε η μέση απόσταση μεταξύ των daemons και 
των στόχων να είναι η ελάχιστη. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η 
πιθανότητα κάποια ροή πακέτων δεδομένων να μην φτάσει στο στόχο της. 
Επίσης, στην περίπτωση αυτή, οι ροές δεδομένων θα φτάσουν στον στόχο 
τους μέσω μεγάλου αριθμού διακριτών μονοπατιών, φτάνοντας τους 
μηχανισμούς άμυνας στο όριο όπου είναι αδύνατο γι’ αυτούς να μειώσουν 
την ροή από τα συγκεκριμένα μονοπάτια, χωρίς να μειώσουν ταυτόχρονα 
και τη δυνατότητα επικοινωνίας με νόμιμους χρήστες. Η αραιή τοποθέτηση 
των daemons μπορεί επίσης να επιτευχθεί και με τη σωστή χρήση 
ανακλαστήρων [34] [26], κάνοντας την απόσταση των daemons από τους 
στόχους ακόμη πιο σημαντική. 
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4.4. Ικανότητα Απόκρυψης 
Ένας από τους στόχους ενός DDoS δικτύου είναι να μη μπορεί να 

εντοπιστεί κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της επίθεσης. Αυτή η 
ιδιότητα είναι πολύ σημαντική για τους επιτιθέμενους, διότι υπάρχουν ήδη 
μεθοδολογίες που επιτρέπουν να εντοπιστεί ο ίδιος επιτιθέμενος εάν έχει 
εντοπιστεί ένας αριθμός από daemons. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής που 
έχει εντοπίσει daemons ενός DDoS δικτύου στο δίκτυό του, μπορεί να 
αντικαταστήσει αυτές τις εφαρμογές με ένα εργαλείο το οποίο, την 
επόμενη φορά που ο handler θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον 
daemon, θα καταγράψει την IP διεύθυνση του εν λόγω handler. Στην 
προκειμένη περίπτωση δεν είναι δυνατή η χρήση IP spoofing για την 
επικοινωνία μεταξύ daemon και handler. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός 
ο εντοπισμός του επιτιθέμενου εάν επαναληφθεί η διαδικασία τόσες φορές 
όσες το βάθος του DDoS δέντρου. 

Δεδομένου ότι ένα σωστά δομημένο DDoS δίκτυο πρέπει να είναι 
μόνιμο (τουλάχιστον ένα μέρος του), πρέπει να παραμένει μη ανιχνεύσιμο 
ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Η πλειοψηφία των υπαρχόντων 
μηχανισμών ανίχνευσης [32] [33] βασίζονται στην παρατήρηση 
ασυνήθιστης συμπεριφοράς στη δικτυακή κίνηση. Ως ασυνήθης 
συμπεριφορά ορίζεται συνήθως η ξαφνική αύξηση εξερχόμενης δικτυακής 
κίνησης από ένα δίκτυο ή από ένα μεμονωμένο κόμβο. Γι’ αυτό το λόγο, 
ένας daemon πρέπει να περιορίζει το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί έτσι 
ώστε να μην επιτρέψει στους μηχανισμούς αναγνώρισης να τον εντοπίζουν 
κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Η αθροιστική κίνηση όλων των daemons 
μέσα σε ένα δίκτυο πρέπει να είναι στο πλαίσιο κάποιου αποδεκτού (μη 
ανιχνεύσιμου) μεγέθους. Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, ο 
επιτιθέμενος πρέπει να φροντίσει ώστε μόνο η αθροιστική κίνηση όλων των 
daemons ενός DDoS δικτύου να είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να 
υπερφορτώσει τον στόχο της επίθεσης, στο τέλος του μονοπατιού. Στο 
ενδιάμεσο, η κίνηση του καθενός ξεχωριστού (μολυσμένου) δικτύου είναι 
αρκετά μικρή, ώστε να παραμένει μη ανιχνεύσιμη στα όρια του κάθε 
δικτύου. 

Η κατασκευή ενός τέτοιου αποδοτικού DDoS δικτύου απαιτεί από τους 
επιτιθέμενους να λύσουν το πρόβλημα τοποθέτησης daemons, δηλαδή την 
εύρεση των θέσεων του κάθε daemon, έτσι ώστε η απόσταση από τους 
στόχους να είναι η μικρότερη δυνατή και η χρήση εύρους ζώνης να είναι 
τέτοια ώστε το DDoS δίκτυο να παραμένει μη ανιχνεύσιμο. Θα 
αναφερόμαστε στο πρόβλημα τοποθέτησης daemons και ως πρόβλημα 
κατασκευής DDoS δικτύου. 
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4.5. Μοντέλο και Σημειογραφία 
Για να ορίσουμε το πρόβλημα κατασκευής DDoS δικτύου, χρειάζεται να 

δημιουργήσουμε ένα μοντέλο του Διαδικτύου και της επίθεσης. Στο παρόν 
κεφάλαιο, θα μοντελοποιήσουμε το Διαδίκτυο ως ένα γράφο όπως 
φαίνεται στο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. 
Πιο συγκεκριμένα, θα το μοντελοποιήσουμε ως ένα συνεκτικό μη 
κατευθυνόμενο γράφο G= (V, E) με κόκκινους και μαύρους κόμβους. Οι 
κόκκινοι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τους κόμβους του δικτύου ενώ οι 
μαύροι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τους δρομολογητές. Οι μαύροι κόμβοι 
είναι συνδεδεμένοι σε τυχαία τοπολογία. 

Το μοντέλο είναι βασισμένο στην παραδοχή ότι το Διαδίκτυο είναι 
χωρισμένο σε «διοικητικές περιοχές» ή αλλιώς «δίκτυα», όπως 
πανεπιστήμια, εταιρικά δίκτυα, ISP, κλπ., τα οποία περιέχουν κόμβους που 
χρησιμοποιούνται από τους τελικούς χρήστες. Συνήθως αυτά τα δίκτυα 
έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο Διαδίκτυο δια μέσου ενός μικρού αριθμού 
δρομολογητών. Έτσι, μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε την αφαίρεση ότι 
ένα τέτοιο δίκτυο αποτελείται από τους κόμβους του και ένα δρομολογητή. 
Στο παρακάτω σχήμα περιγράφεται μια απλή μορφή του μοντέλου μας. 
Μπορούμε να παρατηρήσουμε την ύπαρξη αστέρων που περιγράφουν το 
κάθε δίκτυο. 

Πιο τυπικά, το μοντέλο μας ορίζεται ως εξής: το Διαδίκτυο είναι ένας 
συνδετικός μη κατευθυνόμενος γράφος G= (V, E), όπου V = {vj,  j=1…vmax} 
και V είναι η ένωση δύο ασύνδετων συνόλων M={mi, i=1…I}  R={rij, i=1…I, 

j=1…J}; Δηλ., RMV   και M R=0. 

 

Σχήμα 2: Το μοντέλο του Διαδικτύου. 

Δεδομένου του παραπάνω γράφο-θεωρητικού μοντέλου του 
Διαδικτύου, ο επιτιθέμενος χρειάζεται να προσδιορίσει τους κόμβους στους 
οποίους θα τοποθετηθούν οι daemons. Για να επιτύχει την κατασκευή ενός 
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αποδοτικού και μόνιμου (μη ανιχνεύσιμου) DDoS δικτύου το οποίο θα 
μπορεί να εξαπολύσει συντονισμένες επιθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, ο 
επιτιθέμενος πρέπει να τοποθετήσει τους daemons σε κόμβους όπου η 
μέση απόσταση (μετρημένη σε hops) μεταξύ αυτών των κόμβων και των 
στόχων να είναι η ελάχιστη. 

Επίσης, δεδομένου ότι μόνο ένα περιορισμένο μέγεθος εξερχόμενης 
κίνησης είναι ανεκτό από κάθε δίκτυο, ο επιτιθέμενος πρέπει να περιορίσει 
(1) το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί κάθε daemon στην διάρκεια της 
επίθεσης και (2) το συνολικό εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από όλους 
τους daemons σε κάθε δίκτυο.  Για να μοντελοποιήσουμε τη χρήση εύρους 
ζώνης από τους daemons, ορίζουμε μία σταθερή συνάρτηση band() σε κάθε 
daemon. Η συνάρτηση αυτή θέτει το μέγιστο εύρος ζώνης που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένας daemon. Για να επιτευχθεί η μη ανιχνευσιμότητα, 
προσδιορίζουμε το μέγιστο όριο του εύρους ζώνης Bi, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους daemons σε κάθε δίκτυο ως DOMi. Ορίζουμε 
αυτό το όριο ως Bmax. 

Το αθροιστικό εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από όλους τους 
daemons μίας DDoS επίθεσης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να 
μπορεί να υπερφορτώσει ακόμη και το ισχυρότερο στόχο, δηλαδή τον 
κόμβο-στόχο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτυακών πόρων. 
Μοντελοποιούμε αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιώντας βάρη w(v) σε 
κάθε κόμβο όπου το w(v) ορίζει τη μέγιστη κίνηση που μπορεί να αντέξει ο 
κάθε κόμβος v. Έτσι το w(v) είναι το όριο στο εύρος ζώνης μετά το οποίο ο 
κόμβος-στόχος σταματάει να ανταποκρίνεται στην εισερχόμενη κίνηση. 
Δεδομένων των παραπάνω, το τυπικό πρόβλημα κατασκευής DDoS δικτύων 
ορίζεται ως εξής: 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Συνεκτικός, μη κατευθυνόμενος γράφος G= (V, E), όπου V 
= {vj,  j=1…vmax} είναι η ένωση δύο μη συνεκτικών συνόλων M και R, όπου 

M={mi, i=1…I} και R={rij, i=1…I, j=1…i}, δηλ. RMV  . Για κάθε vV, 
ορίζουμε βάρος w(v)   R. Υπάρχει μόνο μια ακμή eij

E από κάθε rij στο 

αντίστοιχο mi. Υποσύνολο TV, όπου T={tn, n=1…N}. Σταθερή συνάρτηση 

band():V  , όπου band(v)=c. Θετικό Bmax
  R. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ : (Κατασκευή DDoS δικτύων): Δεδομένου του υποσυνόλου 
TV, επιλέγουμε |D| κόμβους DR, έτσι ώστε να ισχύουν οι ακόλουθες 

τρεις προϋποθέσεις: 
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(1) Η μέση απόσταση P από κάθε κόμβο στο D σε κάθε κόμβο στο T 

είναι η ελάχιστη, δηλ. 
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είναι ελάχιστο, 

όπου P(v,u) είναι η απόσταση από το v στο u. 

(2) Η εξερχόμενη κίνηση από κάθε δίκτυο DOMi είναι μικρότερη ή ίση 

του Bmax, δηλ.   
k

iki BDrbandB max
, για κάθε δίκτυο DOMi 

που περιέχει κόμβους στο D. 

(3) Το μέγεθος της παραγόμενης κίνησης είναι τουλάχιστον ίσο με το 

μέγιστο βάρος στο T, i.e.     TvwDrband j

i j

ij  max . 

4.6. Κατασκευή Δικτύων Επίθεσης Άρνησης Υπηρεσιών 
Για να λύσουμε το πρόβλημα κατασκευής DDoS δικτύου, θα κάνουμε 

τους εξής υπολογισμούς και μετατροπές του μοντέλου. Πρώτον, 
υπολογίζουμε τον ακριβή αριθμό κόμβων στο D. Δεδομένου ότι η 
συνάρτηση band() είναι σταθερή, μπορούμε να υπολογίσουμε το |D|ως 
εξής: 

  







 


c

Tvw
D

jmax
 

Μπορούμε εύκολα να εξακριβώσουμε ότι, εάν ο επιτιθέμενος επιλέξει 
|D|κόμβους, το DDoS δίκτυο θα ανταποκρίνεται στην απαίτηση (3). 

Σε ένα επόμενο βήμα, μειώνουμε το γράφο G. Διαγράφουμε όλους 
τους κόμβους rij και δημιουργούμε ένα νέο γράφο G`= (M, E`) κάνοντας τις 
ακόλουθες αλλαγές: 

 Κάθε στόχος tn σε ένα rij μετακινείται στον αντίστοιχο κόμβο mi. 
Ένας κόμβος mi μπορεί να περιέχει περισσότερους του ενός 
κόμβους tn. 

 Θέτουμε w(mi)= max(mi,rij) , j=1…Ji. 

Δημιουργώντας το υποσύνολο D, μπορούμε να επιλέξουμε έναν κόμβο 
mi ως μέρος του υποσυνόλου D περισσότερες από μία φορές ακόμη κι αν 

ανήκει ήδη στο υποσύνολο T. Έτσι, έχουμε να επιλέξουμε ένα σύνολο D’

M που να έχει τις ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω. 
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Δεδομένου ότι η συνάρτηση band(v)=c και το Bmax είναι σταθερές, 
μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγιστο αριθμό φορών που μπορούμε να 
επιλέξουμε ένα δεδομένο κόμβο mi ως μέρος του συνόλου D. Ο αριθμός 
αυτός ισούται με Bmax/c. Θεωρώντας ότι βρήκαμε ένα σωστό κόμβο για να 
τοποθετήσουμε τους daemons, επιλέγουμε αυτό τον κόμβο το πολύ Bmax/c  
φορές. Δηλαδή, τοποθετούμε το πολύ Bmax/c  daemons σε αυτόν τον κόμβο. 
Έπειτα προχωρούμε στον επόμενο υποψήφιο κόμβο έως ότου 
τοποθετήσουμε |D| daemons. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζουμε το 
σύνολο D’ το οποίο περιέχει 

max' BcDD  διακριτούς κόμβους τους 

οποίους χρειαζόμαστε για να ικανοποιήσουμε τη συνθήκη (1) και να 
κρατηθούμε στα όρια της συνθήκης (2). Αυτό έχει σαν συνέπεια το αρχικό 
πρόβλημα κατασκευής DDoS δικτύου να ανάγεται στο ακόλουθο: 

ΕΣΤΩ: Συνδετικός μη κατευθυνόμενος γράφος G’= (M, E’), υποσύνολο T
M, θετικός ακέραιος D’. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεδομένου T, επιλέγουμε |D’| κόμβους, D’M, έτσι ώστε 

το 
 

||||

,
'

TD

TvDuP
P







 να είναι ελάχιστο. 

Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας επαγωγή. Αν 
βρούμε ένα μοναδικό κόμβο u που να καλύπτει την απαίτηση του 
προβλήματος, μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλους τους κόμβους του D’ 
ακολουθώντας μια «άπληστη» προσέγγιση: θέτουμε το u ως τη ρίζα του 
δέντρου και αναγνωρίζουμε κατάλληλους παρακείμενους κόμβους με 
απόσταση 1 από τη ρίζα. Έπειτα, αναγνωρίζουμε τους κόμβους με 
απόσταση 2 από την ρίζα και ου το καθεξής, έως ότου επιλεγεί ο 
επιθυμητός αριθμός κόμβων (D’). Ο κόμβος u μπορεί να βρεθεί στο κέντρο 
του δέντρου που περιέχει όλους τους κόμβους του T. Εξ ορισμού, το κέντρο 
ενός γράφου είναι ο προκληθείς υπό-γράφος από τους κόμβους με την 
ελάχιστη εκκεντρικότητα (eccentricity). Στην περίπτωση των δέντρων, αυτό 
είναι είτε ένας κόμβος είτε μία ακμή [37]. Έτσι, πρέπει να βρούμε το δέντρο 
που περιέχει όλους τους κόμβους του T και όπου η εκκεντρικότητα του 
κέντρου να είναι ελάχιστη. Το δέντρο που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις 
είναι αυτό που περιέχει όλους τους κόμβους του T και έχει τον ελάχιστο 
αριθμό πλευρών. Εάν βρούμε ένα δέντρο με ίση εκκεντρικότητα που να έχει 
περισσότερες πλευρές, αυτό θα περιέχει είτε κλάδους που δεν περιέχουν 
κόμβους του T είτε κλάδους που περιέχουν κόμβους του T, αλλά τα φύλλα 
τους δεν περιέχουν τέτοιους κόμβους. Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να 
διαγράψουμε τους κλάδους αυτούς εντελώς. Στη δεύτερη περίπτωση 
μπορούμε να μειώσουμε τους κλάδους αυτούς έτσι ώστε όλα τα φύλλα 
τους να είναι κόμβοι που ανήκουν στο T. Με αυτό τον τρόπο παράγουμε 
ένα δέντρο που περιέχει όλους τους κόμβους του T, όλα τα φύλλα του είναι 
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κόμβοι του T και έχει τον ελάχιστο αριθμό ακμών. Το πρόβλημα πλέον 
περιορίζεται στο παρακάτω: 

ΕΣΤΩ: Γράφος G’= (M, E’), υποσύνολο TM. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεδομένου T, πρέπει να βρούμε ένα υπό-δέντρο του G’ το 
οποίο να περιέχει όλους τους κόμβους του R, έτσι ώστε το άθροισμα όλων 
των ακμών του υπό-δέντρου να είναι ελάχιστο. 

Το παραπάνω είναι ένα NP-hard πρόβλημα διότι είναι ουσιαστικά το 
Steiner Tree πρόβλημα σε γράφους. Το Steiner Tree πρόβλημα 
διατυπώνεται ως εξής: 

ΕΣΤΩ: Γράφος G= (V, E), ένα βάρος w(e) για κάθε eE, ένα υποσύνολο 
RV, θετικό ακέραιο κατώφλι B. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Υπάρχει υπό-δέντρο του G το οποίο περιέχει όλους τους 
κόμβους του R έτσι ώστε το σύνολο των βαρών των ακμών του υπό-
δέντρου να μην είναι πάνω από B; 

Στο πρόβλημά μας τα βάρη των ακμών ισούνται όλα με 1. Το πρόβλημα 
απόφασης στο να βρούμε το ελάχιστο δέντρο είναι το ακόλουθο: 
Δεδομένου ενός δέντρου με B ακμές, μπορούμε να βρούμε εναλλακτικό 
δέντρο με όχι περισσότερες από B ακμές, όπου και τα δύο δέντρα να 
περιέχουν όλους τους κόμβους του T; Το παραπάνω είναι πρακτικά 
αναδιατύπωση του Steiner tree προβλήματος. Είναι σημαντικό να 
τονίσουμε ότι το Steiner tree πρόβλημα παραμένει NP-hard ακόμη και όταν 
όλα τα βάρη των ακμών είναι ίσα [38] όπως στην περίπτωσή μας. Αυτό 
σημαίνει ότι ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να υπολογίσει το βέλτιστο DDoS 
δίκτυο και θα πρέπει να εκτελέσει κάποιο ευρετικό αλγόριθμο που θα 
κατασκευάσει το DDoS δίκτυο. Έναν τέτοιο αλγόριθμο με πολυωνυμική 
πολυπλοκότητα παρουσιάζουμε παρακάτω.  

4.7. Ένας Ευρετικός Αλγόριθμος 
Έστω μη κατευθυνόμενος συνδετικός γράφος G= (V, E) και ένα 

υποσύνολο TV. Κατασκευάζουμε ένα δέντρο το οποίο περιέχει όλους 
τους κόμβους του T και έχει τον ελάχιστο αριθμό πλευρών. Η εύρεση του 
συντομότερου μονοπατιού μεταξύ δύο κόμβων γίνεται με τη χρήση του 
αλγόριθμου του Dijkstra και με αμφίδρομο τρόπο [39] [40]. Ο αλγόριθμος 
αυτός είναι πολυωνυμικής πολυπλοκότητας και εκτελείται με τα παρακάτω 
βήματα: 

1. Επιλέγουμε δύο κόμβους (1 και 2) από το σύνολο T= {ti, i=1…N} και 
τους μαρκάρουμε ως επιλεγμένους. 

2. Βρίσκουμε το συντομότερο μονοπάτι από τον κόμβο 1 στον κόμβο 
2. 
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3. Μαρκάρουμε τους κόμβους και τις πλευρές του εν λόγω 
μονοπατιού  (συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων 1 και 2),ως 
κομμάτι του δέντρου. 

4. Εάν το μονοπάτι περιλαμβάνει κόμβους του συνόλου Τ, τους 
μαρκάρουμε ως επιλεγμένους. 

5. Εάν δεν υπάρχουν κόμβοι του συνόλου Τ που δεν έχουν επιλεγεί,  
ΤΕΛΟΣ. 

6. Επιλέγουμε έναν ακόμη κόμβο από τους μη επιλεγμένους κόμβους 
του συνόλου Τ. 

7. Βρίσκουμε τα συντομότερα μονοπάτια από τον εν λόγω κόμβο προς 
όλους τους κόμβους του υπάρχοντος δέντρου. 

8. Επιλέγουμε το συντομότερο από τα παραγόμενα μονοπάτια και 
μαρκάρουμε τους κόμβους και τις πλευρές του εν λόγω μονοπατιού 
ως κομμάτι του δέντρου. 

9. Πηγαίνουμε στο βήμα 5. 

Όταν ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται, έχουμε παραγάγει ένα δέντρο που 
περιέχει όλους τους κόμβους του συνόλου Τ και όλα τα φύλλα του δέντρου 
ανήκουν στο σύνολο Τ (το ανάποδο δεν είναι πάντα αληθές). Το κέντρο του 
εν λόγω δέντρου είναι ο κόμβος u ο οποίος έχει την ελάχιστη μέση 
απόσταση από τους κόμβους του συνόλου Τ. Εάν το κέντρο είναι ακμή, 
επιλέγουμε ως κόμβο u ένα από τους δύο κόμβους της ακμής. Έπειτα 
παράγουμε το σύνολο D όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Τα Σχήμα 3, Σχήμα 4 και Σχήμα 5 δείχνουν τον πρώτο βρόχο του 
αλγόριθμου (βήματα 2,7 και 8 αντίστοιχα), ενώ το Σχήμα 6 δείχνει το τελικό 
δεντρικό δίκτυο. 

Οι κίτρινοι κόμβοι στο δίκτυο του Σχήμα 3 είναι οι στόχοι της επίθεσης. 
Οι διακεκομμένες γραμμές είναι τα υποψήφια μονοπάτια και οι σκούρες 
γραμμές τα τελικά μονοπάτια του δέντρου. Όπως φαίνεται στο σχήμα, στο 
βήμα 1 του αλγόριθμου επιλέγουμε πρώτα τους 2 κίτρινους κόμβους και 
τους μαρκάρουμε ως επιλεγμένους βάζοντάς τους ετικέτες με τους 
αριθμούς 1 και 2. Στο βήμα 2 χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra 
για να βρούμε το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ των δύο αυτών κόμβων και 
προσθέτουμε αυτό το μονοπάτι στο δέντρο. Στο βήμα 6 επιλέγουμε τυχαία 
έναν ακόμη κίτρινο κόμβο και τον μαρκάρουμε ως επιλεγμένο και του 
βάζουμε ετικέτα με τον αριθμό 3. Στο βήμα 7 υπολογίζουμε τα υποψήφια 
μονοπάτια μεταξύ του κόμβου 3 και όλων των κόμβων του δέντρου μέχρι 
στιγμής. Στο βήμα 8 επιλέγουμε το συντομότερο από τα υποψήφια 
μονοπάτια και το προσθέτουμε στο δέντρο. Το Σχήμα 6 δείχνει την τελική 
κατασκευή του δέντρου μετά από αρκετές επαναλήψεις του αλγορίθμου. 
Οι κόμβοι με την ετικέτα «κέντρο» είναι τα κέντρα του επιθυμητού 
δέντρου. 
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Σχήμα 3: Κατασκευή DDoS δικτύου, βήμα 2 
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Σχήμα 4: Κατασκευή DDoS δικτύου, βήμα 7 
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Σχήμα 5: Κατασκευή DDoS δικτύου, βήμα 8 
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Σχήμα 6: Τελικό DDoS Δίκτυο 

4.8. Πολυπλοκότητα 
Θεωρούμε ότι το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ δύο κόμβων 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του Dijkstra ο οποίος έχει 
πολυπλοκότητα O(n2). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλγόριθμοι με 
μικρότερη πολυπλοκότητα αλλά μεγαλύτερη χρήση μνήμης [39]. Τα βήματα 
1 και 3-6 αποτελούν απλές ενέργειες με πολυπλοκότητα O(1). Το βήμα 2 
περιλαμβάνει O(n2) υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του 
Dijkstra. Το βήμα 7 περιλαμβάνει m υπολογισμούς του συντομότερου 
μονοπατιού (όπου m ο αριθμός των κόμβων του δέντρου). Στο χειρότερο 
σενάριο, το δέντρο μπορεί να περιέχει O(n) κόμβους, φτάνοντας την 
πολυπλοκότητα του βήματος 7 στο O(n3). Το βήμα 7 εκτελείται (T-1) φορές 
(όπου Τ ο αριθμός των στόχων). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την 
πολυπλοκότητα του αλγόριθμου η οποία είναι ίση με O((T-1)n3+n2) = O(Tn3). 

4.9. Συμπεράσματα 
Αναλύσαμε τις επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών εστιάζοντας στη βάση 

τους που είναι τα δίκτυα επίθεσης. Αναγνωρίσαμε τις ιδιότητες που πρέπει 
να έχουν τα δίκτυα αυτά ώστε να είναι αποδοτικά και να μην εντοπίζονται. 
Αποδείξαμε ότι ένα σωστά κατασκευασμένο δίκτυο μπορεί να γίνει 
σημαντική απειλή για τους πιθανούς στόχους του. Αποδείξαμε ότι η 
κατασκευή του βέλτιστου δικτύου κατανεμημένης επίθεσης άρνησης 
υπηρεσιών είναι ένα NP-hard πρόβλημα και προχωρήσαμε στο να 
περιγράψουμε ένα πολυωνυμικό αλγόριθμο για την κατασκευή ενός 
αποδοτικού δικτύου. Η κατάδειξη των ιδιοτήτων ενός τέτοιου δικτύου και η 
ανάλυση των ευρετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή του θα μας οδηγήσει στο σχεδιασμό αποδοτικών συστημάτων 
αντιμετώπισης κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών.  
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5. Σχεδιασμός Σχήματος Φιλτραρίσματος και 
Ανίχνευσης Επιθέσεων Άρνησης Υπηρεσιών 

5.1.  Εισαγωγή 
Όπως έχουμε αναλύσει, μία από τις κύριες δυσκολίες στην ανίχνευση 

και αποτροπή των επιθέσεων DDoS είναι ότι τα εισερχόμενα πακέτα δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν οι πηγές της επίθεσης, 
επειδή (τυπικά) περιέχουν μη έγκυρες ή ψευδείς διευθύνσεις ΙΡ 
αποστολής.  Για το λόγο αυτό, το σύστημα ενός θύματος δεν μπορεί να 
καθορίσει αν ένα εισερχόμενο πακέτο είναι μέρος μιας επίθεσης DDoS ή αν 
ανήκει σε ένα νόμιμο χρήστη. 

Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού των 
πηγών μιας επίθεσης DDoS, ακόμη κι όταν η διεύθυνση ΙΡ αποστολής των 
εισερχομένων πακέτων είναι ψευδής.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προτάσεις για μεθόδους που 
θα προσέφεραν μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα των ψευδών ΙΡ. 
Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως έλεγχος 
συνδέσμων, καταγραφή πακέτων, μαρκάρισμα πακέτων και φιλτράρισμα 
εισερχομένων.  

Μία κλάση από τις μεθόδους που έχει προταθεί είναι το μαρκάρισμα 
πακέτων. Στο μαρκάρισμα πακέτου οι δρομολογητές τροποποιούν την 
επικεφαλίδα ΙΡ των πακέτων που περνούν (τα μαρκάρουν) έτσι ώστε να 
ενημερώνουν τον τελικό κόμβο για την παρουσία τους στη διαδρομή. Ο 
τελικός κόμβος μπορεί να συγκεντρώσει αυτά τα μαρκαρίσματα και να 
ξαναχτίσει το μονοπάτι που έχουν διασχίσει για να μπορεί να δεχτεί μεγάλη 
ροή πακέτων. Στο πιθανοτικό μαρκάρισμα πακέτων [2] [3], η διαδικασία 
μαρκαρίσματος εκτελείται μία φορά για κάθε Ν πακέτα. Αυτό μειώνει την 
απαίτηση του μαρκαρίσματος σε υπολογιστική ισχύ, αλλά αυξάνει τον 
αριθμό των πακέτων που απαιτούνται για να επαναδομηθεί το μονοπάτι. 
Στο ντετερμινιστικό μαρκάρισμα πακέτου [9] [41], η διαδικασία 
μαρκαρίσματος πραγματοποιείται για κάθε πακέτο μόνο στους ακραίους 
δρομολογητές. Αυτό μειώνει τον αριθμό των πακέτων που χρειάζονται για 
την ανακατασκευή του μονοπατιού. Η μέθοδος ανίχνευσης που 
παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο βασίζεται στο μαρκάρισμα πακέτων. 

5.2. Σκοπός αυτού του Σχήματος 
Η βασική ιδέα αυτού του σχήματος μαρκαρίσματος είναι ότι 

προκειμένου να τερματιστεί μια επίθεση DDoS που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
χρειαζόμαστε αρχικά τις πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να 
ξεχωρίσουμε τα πακέτα που ανήκουν στην επίθεση από αυτά που ανήκουν 
στους κανονικούς χρήστες της υπηρεσίας. Η διεύθυνση IP αποστολής του 
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πακέτου δεν είναι αξιόπιστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης DDoS, όπως 
αναφέραμε ήδη. 

Αυτό που είναι πιο σημαντικό στη διαδικασία πρόληψης μιας 
τρέχουσας επίθεσης  DDoS είναι ότι χρειάζεται η πληροφορία αυτή να είναι 
μέρος του ίδιου του πακέτου. Αυτή η πληροφορία πρέπει να είναι 
αξιόπιστη και να μας επιτρέπει να εντοπίσουμε την αληθινή πηγή του 
πακέτου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται. Έτσι το θύμα μιας 
επίθεσης DDoS μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία μαζί με το 
σύστημα εντοπισμού του DDoS, προκειμένου να προσδιορίσει ορθά και να 
φιλτράρει την κίνηση της επίθεσης σε πραγματικό χρόνο. Μετά το πέρας 
της επίθεσης DDoS θα θέλαμε να μπορούμε να εντοπίσουμε τις πηγές της 
επίθεσης. Είναι απαραίτητο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 
πληροφορίες που έχουμε συλλέξει προκειμένου να εντοπίσουμε με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια την πηγή των πακέτων τα οποία έχουν 
καταχωρηθεί ως μέρος της επίθεσης DDoS. 

Τα περισσότερα σχήματα μαρκαρίσματος πακέτου που υπάρχουν 
χρειάζονται περισσότερα από ένα πακέτο για να καθορίσουν την πηγή ενός 
εισερχομένου πακέτου και είναι συχνά απαγορευτικό, από πλευράς 
υπολογιστικής ισχύος, η διαδικασία ανίχνευσης να γίνεται σε πραγματικό 
χρόνο για κάθε πακέτο. Άλλα σχήματα ανίχνευσης στηρίζονται στο γεγονός 
ότι η ανίχνευση ενός πακέτου είναι μια σπάνια διαδικασία. Αυτό το σχήμα 
μαρκαρίσματος παρέχει τα μέσα για να φιλτράρουμε την κίνηση της 
επίθεσης DDoS σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίσουμε τις πηγές της 
επίθεσης εκ των υστέρων. Ο συμβιβασμός που πρέπει να γίνει είναι ότι, 
εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου για τις πληροφορίες 
ανίχνευσης και του γεγονότος ότι ο ακριβής εντοπισμός του κόμβου είναι 
πολύ δύσκολος σε επίπεδο ΙΡ, αυτό το σχήμα μαρκαρίσματος, καθώς και 
παρόμοια σχήματα ανίχνευσης, μπορούν να εντοπίσουν την πηγή του 
πακέτου μέχρι τον πλησιέστερο δρομολογητή. Ένας άλλος συμβιβασμός 
είναι ότι θα υπάρξουν μερικά θετικά λάθη, που σημαίνει ότι μερικά πακέτα 
θα θεωρηθούν λανθασμένα ως μέρος της επίθεσης. Εντούτοις, «ένα 
ιδανικό σύστημα ανίχνευσης δεν παράγει αρνητικά λάθη και επιχειρεί να 
εκμηδενίσει τα θετικά λάθη» [15]. 

5.3. Βασικές υποθέσεις 
Οι υποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το κεφάλαιο έχουν 

ληφθεί σε μεγάλο βαθμό από τον PPM [2] και είναι οι κάτωθι: 

 Ο επιτιθέμενος μπορεί να παράγει πακέτο με οτιδήποτε 
δεδομένα στην επικεφαλίδα ή και στο σώμα του πακέτου  

 Ο επιτιθέμενος γνωρίζει ότι έχει εντοπιστεί  
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 Ο επιτιθέμενος γνωρίζει το σχήμα ανίχνευσης 

 Η δρομολόγηση είναι σταθερή τις περισσότερες φορές 

 Οι δρομολογητές δεν είναι κατειλημμένοι 

 Οι δρομολογητές έχουν περιορισμό μνήμης και 
υπολογιστικής ισχύος 

Οι πρώτες τρεις υποθέσεις υποδηλώνουν ότι το προτεινόμενο σχήμα 
μαρκαρίσματος δεν μπορεί να περιέχει καμία αδυναμία την οποία θα 
μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο επιτιθέμενος. Ο επιτιθέμενος μπορεί να 
δημιουργήσει οποιοδήποτε πακέτο, ακόμη και πακέτα που φέρουν τέτοια 
μαρκαρίσματα τα οποία θα μπορούσαν να παρακάμψουν την ανίχνευση ή 
το φιλτράρισμα των πακέτων του/της. Η τέταρτη υπόθεση μας υπαγορεύει 
ότι πρέπει να αναμένουμε ότι τα περισσότερα πακέτα από μία 
συγκεκριμένη πηγή που έχουν την ίδια προέλευση θα ακολουθούν και το 
ίδιο μονοπάτι. Η αποτελεσματικότητα αυτού του σχήματος μαρκαρίσματος 
μπορεί να φθίνει εάν η υπόθεση δεν είναι αληθινή, αλλά η επιτυχία του 
σχήματος δεν μετριάζεται. Η πέμπτη υπόθεση έχει ήδη αναλυθεί με 
λεπτομέρεια στα [2] [15] και η τελευταία υπόθεση υπαγορεύει ότι το 
πλεονάζον φορτίο που αυτό το σχήμα μαρκαρίσματος επιβάλλει στους 
δρομολογητές πρέπει να περιοριστεί.  

5.4. Σχήμα Μαρκαρίσματος Πακέτων 

5.4.1. Περίληψη 
Η βασική ιδέα στο σχήμα μαρκαρίσματος πακέτων που προτείνουμε 

είναι πως όταν ένα πακέτο εισέρχεται στο δίκτυο, μαρκάρεται κατά τη 
διάρκεια του μονοπατιού του με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν φτάσει στον 
προορισμό του, φέρει ένα διακριτό μαρκάρισμα που να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα και ανίχνευση της διεύθυνσης IP 
προορισμού του. 

Στο Σχήμα 7 μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα δικτυακής 
τοπολογίας όπως φαίνεται υπό το πρίσμα του θύματος. Οι δρομολογητές 
που προωθούν και μαρκάρουν τα πακέτα εμφανίζονται ως Ri και οι κόμβοι 
που παράγουν την κίνηση εμφανίζονται ως Ni. Κάθε κόμβος μπορεί να είναι 
μέρος της επίθεσης. 

Οι δρομολογητές μαρκάρουν κάθε εισερχόμενο πακέτο και αφήνουν τα 
εξερχόμενα πακέτα άθικτα. Χρησιμοποιούμε την υπάρχουσα IP 
επικεφαλίδα για το μαρκάρισμα. Το μαρκάρισμα αποτελείται από δύο 
πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι μια 12 bit σύνοψη του μονοπατιού που έχει 
διανύσει το πακέτο και θα το ονομάζουμε «πεδίο μονοπατιού». Οι 
δρομολογητές, κατά μήκος του μονοπατιού, εκχύνουν (μαρκάρουν) την 
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«υπογραφή δρομολογητή» τους στο πεδίο μονοπατιού. Η υπογραφή 
δρομολογητή είναι η 12 bit αναπαράσταση της IP διεύθυνσης του 
δρομολογητή. Στο σχήμα μας θα χρησιμοποιήσουμε τα bits 0-2, 9-11, 17-19 
και 25-28 από τα 32 bit της IP διεύθυνσης του δρομολογητή. Το ιδεατό θα 
ήταν να χρησιμοποιούμε και τα 32 bit της IP διεύθυνσης, αλλά αυτό δεν 
είναι δυνατό λόγο των περιορισμών που αναφέρονται στην ενότητα 5.2. 

Το δεύτερο πεδίο του μαρκαρίσματος είναι το «πεδίο απόστασης» με 
μήκος 5 bits. Το πεδίο απόστασης δείχνει την απόσταση μεταξύ της πηγής 
του πακέτου και του προορισμού (μετρώντας σε hops). Το πεδίο απόστασης 
έχει μέγιστη τιμή 31 που είναι επαρκής μέγιστη απόσταση για το Διαδίκτυο 
[42]. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που το πεδίο απόστασης φτάσει τη 
μέγιστη τιμή του, ξεκινάει πάλι από το 0. Το γεγονός αυτό δεν επιβαρύνει 
την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της διαδικασίας φιλτραρίσματος ή 
ανίχνευσης, όπως θα δείξουμε παρακάτω. 

 

Σχήμα 7: Παράδειγμα τοπολογίας δικτύου 

5.4.2. Διαδικασία Μαρκαρίσματος 
Όπως αναφέραμε παραπάνω, όλα τα πακέτα μαρκάρονται από τους 

δρομολογητές κατά μήκος του μονοπατιού τους. Η διαδικασία 
μαρκαρίσματος είναι η ίδια για όλους τους δρομολογητές, εκτός από τον 
πρώτο δρομολογητή που συναντά το πακέτο. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα 
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πακέτο εισέρχεται στο δίκτυο, μαρκάρεται από την ingress διεπαφή του 
κοντινότερου στην πηγή δρομολογητή. Ο δρομολογητής αυτός μαρκάρει το 
πακέτο με την υπογραφή δρομολογητή του, επανεγγράφοντας 
οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν υπάρχει στο πεδίο αυτό και θέτει το πεδίο 
απόστασης στο 0. Όλοι οι υπόλοιποι δρομολογητές κατά μήκος του 
μονοπατιού του πακέτου αλλάζουν το πεδίο μαρκαρίσματος βάζοντας το 
αποτέλεσμα του <XOR> μεταξύ της υπογραφής δρομολογητή τους και της 
υπάρχουσας τιμής του πεδίου. Επίσης αυξάνουν το πεδίο απόστασης κατά 
ένα. 

Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι κάθε πακέτο στο δίκτυο φέρει ένα 
μαρκάρισμα και ότι, οποιοδήποτε λάθος μαρκάρισμα μπαίνει από τον 
επιτιθέμενο, επανεγγράφεται. Έτσι το σχήμα μας είναι ανθεκτικό ενάντια 
στα ψευδή μαρκαρίσματα. Η διαδικασία μαρκαρίσματος φαίνεται σε 
ψευδό-κώδικα παρακάτω: 

Ingress διεπαφή του ακραίου δρομολογητή: 

for each incoming packet p 

  p.path = router_signature 

  p.distance = 0 

Υπόλοιποι δρομολογητές: 

for each incoming packet p 

  p.path = p.path <XOR> router_signature 

  if p.distance == 31 

    p.distance = 0 

  else 

    p.distance ++ 
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5.4.3. Θέματα κωδικοποίησης 

 

Σχήμα 8: 17bit μαρκάρισμα. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα των σχημάτων μαρκαρίσματος 
πακέτων είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα IP κεφαλίδα 
ως θέση για το μαρκάρισμά τους. Αυτό διασφαλίζει το ότι δεν θα υπάρχει 
επιπλέον φόρτος στο εύρος ζώνης του δικτύου και ότι όλη η απαραίτητη 
πληροφορία για την ανίχνευση της πηγής του πακέτου βρίσκεται στο ίδιο το 
πακέτο. Στο σχήμα μας, όπως και σε παρόμοια σχήματα [9] [41], θα 
χρησιμοποιήσουμε το 16 bit identification πεδίο και 1 bit από τα flags (αυτό 
που είναι δεσμευμένο). 

Αυτό σημαίνει ότι με την υπερφόρτωση του πεδίου identification, όλα 
τα κατακερματισμένα IP πακέτα θα είναι αλλοιωμένα. Έτσι εμφανίζονται 
προβλήματα προς τα πίσω συμβατότητας που πρέπει να λυθούν. Σύμφωνα 
με μετρήσεις [43], μόνο το 0.25% της κίνησης του Διαδικτύου είναι 
κατακερματισμένη και είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες στοίβες δικτύου 
υλοποιούν αυτοματοποιημένο MTU discovery για την αποφυγή του 
κατακερματισμού (fragmentation) [2]. 

Μια πιθανή λύση είναι να σταματούμε το μαρκάρισμα στην 
κατακερματισμένη κίνηση αλλά αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο 
επιτιθέμενος γρήγορα. Να θυμίσουμε ότι μια από τις βασικές υποθέσεις 
είναι ότι ο επιτιθέμενος έχει πλήρη γνώση του σχήματος προστασίας από 
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DDoS επιθέσεις που χρησιμοποιείται. Γι’ αυτό το λόγο, και καθώς δεν 
θέλουμε να προσθέσουμε επιπλέον κόστος στο εύρος ζώνης στέλνοντας 
μηνύματα για την κατακερματισμένη κίνηση, θα δεχθούμε το γεγονός ότι το 
σχήμα μας δεν θα είναι συμβατό με τον κατακερματισμό των IP πακέτων. 
Μια πιθανή λύση θα ήταν να θέσουμε το «do not fragment» flag στο 1. 
Αυτό θα μείωνε την απόδοση των δικτύων που δεν χρησιμοποιούν 
αυτόματο MTU discovery, αλλά θα διασφάλιζε ότι δεν θα υπάρξουν 
χαλασμένα πακέτα. 

Στο Σχήμα 8 εμφανίζεται μέρος της IP κεφαλίδας. Το 17 bit σκιασμένο 
μέρος είναι το μέρος που χρησιμοποιούμε για το μαρκάρισμα πακέτων. 
Αυτά τα 17 bits διαιρούνται σε δύο πεδία, το 12 bit «πεδίο μονοπατιού» και 
το 5 bit «πεδίο απόστασης». 

5.4.4. Διαδικασία Φιλτραρίσματος 
Από την οπτική γωνία του θύματος, όλα τα εισερχόμενα πακέτα 

διατηρούν στην επικεφαλίδα του ΙΡ τους ένα διακριτό μαρκάρισμα, το 
οποίο είναι μια κρυπτογραφημένη μορφή του μονοπατιού που διέσχισε 
αυτό το πακέτο. Υποθέτουμε ότι ένα σύστημα ανίχνευσης έχει αναλάβει το 
έργο της ανακάλυψης μιας επίθεσης DDoS που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το 
σύστημα ανίχνευσης μπορεί να είναι ένα από τα διάφορα συστήματα που 
έχουν προταθεί και χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους, νευρωνικά 
δίκτυα και άλλες μεθόδους για να εντοπίσουν την ύπαρξη μιας επίθεσης 
DDoS. 

Τη στιγμή που λαμβάνει χώρα μια επίθεση DDoS, το σύστημα 
ανίχνευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μαρκαρίσματα των εισερχομένων 
πακέτων, αντί για τη διεύθυνση ΙΡ αποστολής, για να εντοπίσει τα 
επιτιθέμενα πακέτα και να δώσει την εντολή στο ακραίο τείχος προστασίας 
του δικτύου του θύματος να απορρίψει όλα τα πακέτα που φέρουν το 
συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι το σύστημα 
ανίχνευσης και το firewall πρέπει να παραμετροποιηθούν ξανά 
προκειμένου να σαρώσουν το πακέτο μαρκαρίσματος των 17 bits μαζί με τη 
διεύθυνση ΙΡ αποστολής ενός πακέτου. Αυτό μπορεί να γίνει σχετικά 
εύκολα στα τείχη προστασίας που είναι φτιαγμένα σε λογισμικό που 
βασίζεται στο iptables ή σε παρόμοιες τεχνολογίες και στους 
περισσότερους από τους προτεινόμενους μηχανισμούς ανίχνευσης DDoS. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση, θα επικεντρωθούμε στο θέμα του mapping 
μεταξύ του μαρκαρίσματος και του δικτύου προέλευσης του πακέτου. Όταν 
το σύστημα αναγνώρισης αποφασίσει ότι τα πακέτα που έχουν πάνω τους 
ένα συγκεκριμένο μαρκάρισμα είναι μέρος μια DDoS επίθεσης και πρέπει 
να απορρίπτονται, όλα τα πακέτα που έχουν το ίδιο μαρκάρισμα 
θεωρούνται μέρος της επίθεσης. Αν και είναι αληθές ότι όλα αυτά τα 
πακέτα προέρχονται από το ίδιο δίκτυο, το αντίθετο δεν ισχύει. 
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Υπάρχει η πιθανότητα τα πακέτα από το ίδιο δίκτυο να καταλήγουν να 
έχουν διαφορετικό μαρκάρισμα, δεδομένου ότι τα πακέτα στο Διαδίκτυο 
δρομολογούνται ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, και έτσι πακέτα που 
προέρχονται από την ίδια πηγή και έχουν τον ίδιο προορισμό μπορεί να 
ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές. Από την άλλη, είναι ασφαλές να 
υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια μιας DDoS επίθεσης η δρομολόγηση των 
πακέτων προς το θύμα της επίθεσης παραμένει σταθερή. Παρόλα αυτά, αν 
κατά τη διάρκεια της επίθεσης η ροή των πακέτων από ένα συγκεκριμένο 
δίκτυο χωριστεί σε δύο ή περισσότερα μονοπάτια, όλες αυτές οι 
εισερχόμενες ροές θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και θα χαρακτηριστούν 
από το IDS ως μέρη της DDoS επίθεσης. Το αποτέλεσμα αυτού θα είναι 
μόνο μια εικονική αύξηση των πηγών της επίθεσης. 

Να σημειωθεί τέλος, ότι το συγκεκριμένο σχήμα μαρκαρίσματος 
πακέτων, όπως και όλα τα υπάρχοντα σχήματα, μπορεί να παρέχει 
πληροφορία μέχρι τον κοντινότερο στην πηγή δρομολογητή. Γι’ αυτό το 
λόγο, όταν ένας κόμβος ενός δικτύου λαμβάνει μέρος σε μια DDoS επίθεση, 
όλοι οι κόμβοι του δικτύου αυτού θα φιλτραριστούν από το θύμα της 
επίθεσης.  

5.4.5. Διαδικασία Ανίχνευσης 
Η πληροφορία που κάθε πακέτο φέρει είναι αρκετή για την ανίχνευση 

των πηγών μιας DDoS επίθεσης, αρκεί το θύμα να έχει στην κατοχή του ένα 
ενημερωμένο χάρτη όλων των δρομολογητών με κέντρο το θύμα και «προς 
τα πάνω» (upstream). Αργότερα θα δείξουμε γιατί αυτή η υπόθεση είναι 
λογική και πρακτική. Για να ανιχνεύσουμε τις πιθανές πηγές ενός πακέτου, 
ξεκινάμε τη διαδικασία ανίχνευσης από τον ακραίο δρομολογητή του 
θύματος και προχωρούμε προς τα φύλλα του γράφου/χάρτη.  

Η διαδικασία ξεκινάει με την πληροφορία για το μονοπάτι και την 
απόσταση που φέρει το πακέτο στα συγκεκριμένα πεδία. Για κάθε 
upstream δρομολογητή ελέγχουμε αν η απόσταση είναι 0 και αν η 
πληροφορία του μονοπατιού είναι πανομοιότυπη με την υπογραφή 
δρομολογητή του upstream δρομολογητή. Αν το προηγούμενο ερώτημα 
είναι αληθές, βρήκαμε μια πιθανή πηγή του πακέτου. Αν ο ερωτώμενος 
δρομολογητής δεν είναι πιθανή πηγή, υπολογίζουμε το νέο πεδίο 
μονοπατιού ως το αποτέλεσμα <XOR> μεταξύ του υπάρχοντος και της 
υπογραφής δρομολογητή του ερωτώμενου δρομολογητή. Επίσης, 
μειώνουμε το πεδίο απόστασης κατά ένα. Έπειτα επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία αναδρομικά ξεκινώντας από τον ερωτώμενο δρομολογητή και 
χρησιμοποιώντας τα νέα πεδία απόστασης και μονοπατιού. 

Η παραπάνω αναδρομική διαδικασία τελειώνει όταν έχουν περαστεί 
όλοι οι δρομολογητές του χάρτη και επιστρέφει μια λίστα με όλες τις 
πιθανές πηγές του εν λόγω πακέτου. Η διαδικασία ανίχνευσης είναι 



Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 59 

 

 

υπολογιστικά χρονοβόρα και πρέπει να γίνει μια φορά για κάθε διακριτό 
μαρκάρισμα που έχει κατηγοριοποιηθεί ως μέρος της επίθεσης. Ιδανικά, η 
διαδικασία ανίχνευσης θα παράγει ένα αποτέλεσμα για κάθε πηγή της 
επίθεσης αλλά υπάρχει και η πιθανότητα των θετικών λαθών. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορεί να παραχθεί παραπάνω από μια πηγή για ένα 
συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Τα θετικά λάθη θα συζητηθούν λεπτομερώς σε 
επόμενη ενότητα. 

Λόγω της υπολογιστικής πολυπλοκότητας της διαδικασίας ανίχνευσης, 
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά το τέλος της DDoS επίθεσης. 
Έτσι, τα μαρκαρίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως μέρος της επίθεσης 
πρέπει να καταγραφούν. Περεταίρω συζήτηση για την απαίτηση σε μνήμη 
του σχήματος υπάρχει σε επόμενη ενότητα. 

Η διαδικασία ανίχνευσης φαίνεται σε ψευδό-κώδικα παρακάτω: 

function trace(path, distance, router) 

  for each upstream_router of router 

    if (distance == 0 <AND> path == 

router_signature(upstream_router) 

      return upstream_router; 

    if (distance == 0 <AND> path != 

router_signature(upstream_router) 

      new_distance = 32; 

    new_path = path <XOR> 

router_signature(upstream_router); 

    new_distance --; 

    call trace(new_path, new_distance, 

upstream_router); 

Όπως έχει προαναφερθεί, το θύμα χρειάζεται ένα επικαιροποιημένο 
χάρτη των "προς τα πάνω" δρομολογητών ούτως ώστε να ξεκινήσει τη 
διαδικασία ανίχνευσης. Ένας τέτοιος χάρτης μπορεί να παραχθεί σχετικά 
εύκολα χρησιμοποιώντας συνήθη traceroute εργαλεία όπως το Skitter [44] 
τα οποία μπορούν να χαρτογραφήσουν χιλιάδες κόμβους με τρόπο μη 
παρεμβατικό. Επιπλέον, ένας τέτοιος χάρτης μπορεί να παραχθεί μετά το 
τέλος της DDoS επίθεσης, δεδομένου του ότι το μέγεθος των δεδομένων 
που χρειάζεται να κρατηθεί για τη διαδικασία της ανίχνευσης είναι πολύ 
μικρό, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. 

5.5. Ανάλυση 

5.5.1. Κόστος 
Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε για το κόστος σε υπολογιστική 

ισχύ (στο επίπεδο των δρομολογητών), τις απαιτήσεις σε μνήμη καθώς και 
το κόστος σε εύρος ζώνης του σχήματος μαρκαρίσματος πακέτων. 
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Η διαδικασία μαρκαρίσματος ορίζει ότι ο δρομολογητής πρέπει να 
διαβάσει το πεδίο μονοπατιού του πακέτου και να κάνει <XOR> με την 
υπογραφή του δρομολογητή. Η υπογραφή δρομολογητή είναι μια σταθερά 
βασισμένη στην διεύθυνση IP του δρομολογητή και δεν χρειάζεται ξανά 
υπολογισμό. Επίσης, ο δρομολογητής πρέπει να αυξήσει το πεδίο 
απόστασης με παρόμοιο τρόπο που να μειώνει το πεδίο TTL της IP 
κεφαλίδας του πακέτου. Αυτή η διαδικασία μαρκαρίσματος είναι πολύ 
απλή σε σχέση με τα υπάρχοντα σχήματα μαρκαρίσματος και εμπλέκει 
μόνο μια διαδικασία εγγραφής και μια διαδικασία αύξησης για κάθε 
πακέτο. Επίσης δεν υπάρχουν απαιτήσεις στην μνήμη του δρομολογητή. 

Κατά τη διάρκεια μια DDoS επίθεσης, το θύμα πρέπει να κρατήσει στη 
μνήμη του όλα τα διακριτά μαρκαρίσματα που έχουν ταξινομηθεί ως μέρος 
της επίθεσης και να τα διατηρήσει για την διαδικασία ανίχνευσης που 
συνήθως λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της επίθεσης. Το μέγεθος της 
πληροφορίας που πρέπει να διατηρηθεί είναι ένα μαρκάρισμα για κάθε 
πηγή της επίθεσης. Επίσης το θύμα πρέπει να διατηρεί ένα χάρτη για όλους 
τους δρομολογητές με κέντρο το θύμα και «προς τα πάνω». Ένας τέτοιος 
χάρτης έχει δυάδες των 32 bit IP διευθύνσεων που είναι οι ακμές του 
γράφου. Συμπιεσμένες μορφές τέτοιου χάρτη υπάρχουν και δεν ξεπερνούν 
τα 10 MB. 

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι, δεδομένου ότι το σχήμα 
μαρκαρίσματος δεν παράγει επιπλέον κίνηση ελέγχου κατά τη διαδικασία 
του μαρκαρίσματος και δεν χρειάζεται δικτυακή κίνηση κατά τη διαδικασία 
του φιλτραρίσματος και της ανίχνευσης, δεν παράγεται καθόλου επιπλέον 
κόστος σε εύρος ζώνης από το σχήμα μαρκαρίσματος πακέτων. 

5.5.2. Λάθη 
Σε κάθε σύστημα ανίχνευσης υπάρχει η πιθανότητα να ταξινομηθεί 

ένας κόμβος που είναι καθ όλα νόμιμος ως μέρος της επίθεσης (θετικό 
λάθος) ή ένας κόμβος που είναι μέρος της επίθεσης ως νόμιμος (αρνητικό 
λάθος). Στην ενότητα αυτή θα συζητήσουμε την πιθανότητα αρνητικού 
λάθους και θετικού λάθους του προτεινόμενου σχήματος μαρκαρίσματος 
πακέτων. 

5.5.2.1. Αρνητικά Λάθη 
Το προτεινόμενο σχήμα μαρκαρίσματος πακέτων υποτίθεται ότι θα 

εγκατασταθεί μαζί με ένα μηχανισμό αναγνώρισης DDoS επιθέσεων. Ο 
μηχανισμός αναγνώρισης είναι υπεύθυνος να αναγνωρίσει τα πακέτα της 
επίθεσης, αρκεί η πληροφορία για κάθε πακέτο που παρέχεται από το 
σχήμα μας να είναι σωστή. 

Από σχεδιασμού, τα πακέτα που έρχονται από ένα κόμβο που 
συμμετέχει στην επίθεση θα φέρουν το ίδιο μαρκάρισμα. Στην σπάνια 
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εκδοχή που η δρομολόγηση αλλάξει κατά τη διάρκεια της επίθεσης είτε 
αυτός ο κόμβος θα εξαφανιστεί (υπό το πρίσμα του θύματος) και θα 
αντικατασταθεί από άλλο κόμβο (το μαρκάρισμα των πακέτων του κόμβου 
αυτού θα αλλάξει) είτε άλλο κόμβοι της επίθεσης θα εμφανιστούν (μέρος 
της κίνησης του κόμβου αυτού θα πάρει άλλη δρομολόγηση άρα θα 
αλλάξει και το μαρκάρισα των πακέτων αυτών). 

Ό,τι από τα παραπάνω και να συμβεί, το σχήμα μαρκαρίσματος 
πακέτων δεν παράγει καθόλου αρνητικά λάθη και η πιθανότητα αρνητικού 
λάθους του συνδυασμού των συστημάτων οφείλεται μόνο στο σύστημα 
αναγνώρισης DDoS επιθέσεων. 

5.5.2.2. Θετικά Λάθη 
Η πιθανότητα θετικού λάθους εξαρτάται από τον αριθμό των 

επιτιθέμενων (των πηγών της επίθεσης), τον συνολικό αριθμό των ακραίων 
δρομολογητών και το μήκος του πεδίου μαρκαρίσματος. Περισσότερες 
πληροφορίες για το μήκος του πεδίου μαρκαρίσματος μπορούν να βρεθούν 
σε επόμενη ενότητα. Στην ανάλυσή μας θα επικεντρωθούμε στο πεδίο 
μαρκαρίσματος ως σύνολο και δεν θα λάβουμε υπόψη τα ξεχωριστά του 
μέρη εφόσον δεν έχουν καμία επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα. 

Έστω R ο αριθμός των ακραίων δρομολογητών και A ο αριθμός των 
κόμβων της επίθεσης. Έστω n το μήκος του πεδίου μαρκαρίσματος. Ο 
αριθμός των IP διευθύνσεων των ακραίων δρομολογητών που ταιριάζουν 
με ένα συγκεκριμένο μαρκάρισμα είναι μ=R/2n. Ο αριθμός των διακριτών 
μαρκαρισμάτων που θα έχουν τα πακέτα της επίθεσης ορίζεται ως ο 
αριθμός των πλευρών που θα εμφανιστούν σε ένα ζάρι με 2n πλευρές μετά 
από A ρίψεις. Το τελευταίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση του προβλήματος 
«occupancy» [45]. Έτσι ο αναμενόμενος αριθμός των διακριτών 
μαρκαρισμάτων των πακέτων της επίθεσης είναι: 

AnnnM )2/11(22   

Ο αριθμός των θετικών λαθών υπολογίζεται ως εξής: 

AMF    

Να σημειώσουμε ότι όσο ο αριθμός των πηγών της επίθεσης αυξάνεται, 
τόσο αυξάνονται και οι συγκρούσεις μεταξύ των πηγών που ανήκουν στην 
επίθεση. Έτσι το ποσοστό των θετικών λαθών στην πραγματικότητα 
μειώνεται για πολύ μεγάλο αριθμό επιτιθέμενων κόμβων. Στο Σχήμα 9 
μπορούμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό. 
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Σχήμα 9: Πιθανότητα θετικών λαθών. 

5.6. Συγκρίσεις 

5.6.1. Πιθανοτικό Μαρκάρισμα Πακέτων 
Το βασικό πλεονέκτημα του σχήματός μας σε σχέση με τα υπάρχοντα 

σχήματα πιθανοτικού μαρκαρίσματος πακέτων όπως το PPM [2], είναι ότι 
το συγκεκριμένο σχήμα μπορεί να φιλτράρει επιτυχώς τα εισερχόμενα 
πακέτα σε πραγματικό χρόνο. Ο αριθμός των πακέτων που χρειάζονται για 
να προσδιοριστεί η πηγή του είναι μόνο 1, σε αντίθεση με το PPM που 
χρειάζεται 500 – 4000, ανάλογα με το μήκος του μονοπατιού. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του σχήματός μας σε σχέση με το PPM και 
άλλα παρόμοια σχήματα είναι ότι ο επιτιθέμενος σε αυτό το σχήμα δεν 
μπορεί να εκχύσει ψεύτικα μαρκαρίσματα στο δίκτυο. Να σημειώσουμε ότι 
η ύπαρξη του προβλήματος των ψευδών μαρκαρισμάτων έχει λυθεί και στο 
[3]. Τέλος, όπως έχει δειχθεί [3], το PPM δεν μπορεί να αντιμετωπίσει DDoS 
επιθέσεις. Ακόμη και η ύπαρξη 25 πηγών στην επίθεση είναι αρκετή για να 
παραχθούν χιλιάδες θετικά λάθη στον PPM. Από την άλλη, το σχήμα μας 
ανταποκρίνεται τέλεια στην αύξηση των πηγών της επίθεσης και, μάλιστα, 
έχουμε δείξει και μια μικρή μείωση της πιθανότητας λάθους σε πολύ 
αυξημένους αριθμούς πηγών μιας DDoS επίθεσης. 

5.6.2. Ντετερμινιστικό Μαρκάρισμα Πακέτων 
Όπως και με το πιθανοτικό μαρκάρισμα πακέτων, το βασικό 

πλεονέκτημα του σχήματός μας σε αντίθεση με το DPM [9] είναι ο αριθμός 
των πακέτων που χρειάζονται για την ανίχνευση της πηγής. Το DPM 
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χρειάζεται περίπου 7 – 10 πακέτα για να ανιχνεύσει την πηγή. Από την 
άλλη, το DERM [41] δείχνει κάποιες ικανότητες φιλτραρίσματος, αλλά με 
πολύ μεγάλη πιθανότητα λάθους. 

5.7. Μελλοντικές κατευθύνσεις 
Στις προηγούμενες ενότητες δείξαμε ότι το προτεινόμενο σχήμα 

μαρκαρίσματος πακέτων είναι ικανό να ανιχνεύει την IP διεύθυνση των 
πηγών μιας DDoS επίθεσης μέχρι τον πλησιέστερο στην πηγή δρομολογητή. 
Επίσης είναι ικανό να φιλτράρει τα πακέτα που αυτές οι πηγές παράγουν σε 
πραγματικό χρόνο. Περισσότερη δουλειά μπορεί να γίνει για τη μείωση του 
προβλήματος των θετικών λαθών και η οποία μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους. 

Πρώτον, η «υπογραφή δρομολογητή» μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε 
να υπάρχουν λιγότερες συγκρούσεις. Αυτό μπορεί να γίνει είτε 
προσδιορίζοντας τα bits των IP διευθύνσεων των δρομολογητών που έχουν 
την μεγαλύτερη εντροπία ή κατασκευάζοντας μια hash συνάρτηση που 
ελαχιστοποιεί τις πιθανές συγκρούσεις. 

Δεύτερον, το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε 17 bits για τον προσδιορισμό 
της πηγής ενός πακέτου και με βάση την ανάλυση, η πιθανότητα λάθους 
μπορεί να αυξηθεί σε απαγορευμένα επίπεδα όσο ο αριθμός των ακραίων 
δρομολογητών αυξάνει. Πρέπει να ερευνήσουμε την πιθανότητα να 
εκμεταλλευτούμε περισσότερα bit από την IP κεφαλίδα για το σκοπό της 
ανίχνευσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα θετικά λάθη. 

5.8. Συμπεράσματα 
Το να ανιχνεύσουμε την πραγματική πηγή των εισερχόμενων πακέτων 

είναι το πρόβλημα κλειδί που πρέπει να λυθεί για να εμποδιστούν οι DDoS 
επιθέσεις. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε την υλοποίηση του σχήματος 
μαρκαρίσματος πακέτων που επιτρέπει όχι μόνο την αποδοτική ανίχνευση 
της IP διεύθυνσης των εισερχομένων πακέτων, αλλά και το φιλτράρισμα 
των πακέτων μιας DDoS επίθεσης σε πραγματικό χρόνο. 

Δείξαμε ότι το σχήμα δεν προσθέτει καθόλου επιβάρυνση στο εύρος 
ζώνης και μικρή επιβάρυνση στην υπολογιστική ισχύ της υποδομής του 
Διαδικτύου. Επίσης δείξαμε τα προτερήματα του σχήματος αυτού σε σχέση 
με τα υπάρχοντα σχήματα μαρκαρίσματος πακέτων. Το συγκεκριμένο 
σχήμα μαρκαρίσματος πακέτων δεν μπορεί να θεωρηθεί μία τέλεια λύση 
φιλτραρίσματος και ανίχνευσης κυρίως λόγω της μικρής μεν, αλλά όχι 
αμελητέας πιθανότητας θετικών λαθών. Πιστεύουμε όμως ότι αυτό το 
σχήμα είναι ένα βήμα προς την αποδοτική αντιμετώπιση των DDoS 
επιθέσεων.  
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6. Υλοποίηση Μηχανισμού Φιλτραρίσματος και 
Ανίχνευσης για Σχήματα Μαρκαρίσματος Πακέτων 

6.1. Εισαγωγή 
Βασική αρχή του σχήματός μας είναι ότι, προκειμένου να μπορούμε 

αποτελεσματικά να αποτρέψουμε μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης 
υπηρεσιών, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ποια από τα 
εισερχόμενα πακέτα αποτελούν μέρος της επίθεσης. Ο διαχωρισμός αυτός 
θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορέσουμε να 
φιλτράρουμε κάθε πακέτο που είναι μέρος της επίθεσης, πριν αυτά 
φτάσουν στον εξυπηρετητή του θύματος.  

Οι υπάρχοντες μηχανισμοί εντοπισμού DDoS επιθέσεων έχουν 
εξαιρετικά αποτελέσματα στην αναγνώριση πακέτων επίθεσης δεδομένου 
ότι τους παρέχεται επαρκής αριθμός πακέτων για να κάνουν τη συσχέτιση 
και αρκετός χρόνος για την πραγματοποίησή τους. Αφ’ ης στιγμής 
εντοπιστούν τα επιβλαβή πακέτα, μπορούμε να φιλτράρουμε όλα τα 
πακέτα που προέρχονται από το ίδιο δίκτυο, εφόσον βέβαια η διεύθυνση ΙΡ 
αποστολέα συνεπάγεται ένα ασφαλή μέσον για τον προσδιορισμό της 
προέλευσης των επιτιθέμενων πακέτων. 

Αυτό είναι το σημείο που το σχήμα μαρκαρίσματος πακέτου έρχεται να 
μας δώσει τη λύση. Σύμφωνα με το σχήμα μας, οι δρομολογητές σε όλη τη 
διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο εισάγουν μέσα στην επικεφαλίδα ΙΡ 
αυτού του πακέτου πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
δηλώσουν την πραγματική πηγή αυτού του πακέτου. Όταν πλέον τα πακέτα 
φτάσουν στον προορισμό τους, το θύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές 
τις πληροφορίες, αντί για τη διεύθυνση ΙΡ του αποστολέα, ώστε να κάνει το 
διαχωρισμό των πακέτων για κάθε δίκτυο. Επιπλέον, αυτό το σχήμα 
μαρκαρίσματος πακέτου επιτρέπει να κάνουμε φιλτράρισμα σε πραγματικό 
χρόνο της κίνησης που ανήκει σε μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης 
υπηρεσιών. Αυτό γίνεται εφικτό διότι η διαδικασία φιλτραρίσματος 
βασίζεται, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υπάρχοντα σχήματα μαρκαρίσματος 
πακέτου, μόνο στην πληροφορία που ενυπάρχει στο κάθε πακέτο 
ξεχωριστά. Παρακάτω αναλύουμε περισσότερο τη διαδικασία ως εξής: 

Τη στιγμή που ένα πακέτο εισέρχεται στο δίκτυο, ο πρώτος 
δρομολογητής που βρίσκεται στο μονοπάτι του αντικαθιστά συγκεκριμένα 
πεδία της ΙΡ επικεφαλίδας και τοποθετεί σε αυτά μέρος της ΙΡ διεύθυνσής 
του, την οποία ονομάζουμε «υπογραφή δρομολογητή». Αρχικοποιεί επίσης 
έναν μετρητή απόστασης στο μηδέν, τον οποίο θα ονομάσουμε «Πεδίο 
Απόστασης». Το πεδίο απόστασης και η υπογραφή δρομολογητή 
καταλαμβάνουν το κομμάτι του πακέτου της επικεφαλίδας ΙΡ που έχουμε 



Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 65 

 

 

αντικαταστήσει. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την κρυπτογράφηση 
θα δούμε στην επόμενη ενότητα. 

Κάθε διαδοχικός δρομολογητής, κατά μήκος του μονοπατιού του 
πακέτου, αυξάνει το πεδίο απόστασης κατά μία μονάδα και τοποθετεί το 
αποτέλεσμα ενός <XOR> ανάμεσα στην υπάρχουσα υπογραφή 
δρομολογητή (μέσα στην επικεφαλίδα του πακέτου)  και στη δική του 
υπογραφή στο συγκεκριμένο πεδίο που αντιστοιχεί στην επικεφαλίδα του 
πακέτου.  

Ο τελευταίος δρομολογητής κατά μήκος του μονοπατιού ανακτά το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας μαρκαρίσματος και αρχικοποιεί τα πεδία στην 
επικεφαλίδα του πακέτου στις προκαθορισμένες τιμές. Αυτό μας 
προφυλάσσει από ενδεχόμενη ασυμβατότητα με το πρωτόκολλο ΙΡ, όπως 
θα φανεί στην ενότητα που ακολουθεί.  

Από την πλευρά του αποδέκτη/θύματος τώρα, όλα τα εισερχόμενα 
πακέτα φέρουν στον εσωτερικό της επικεφαλίδας ΙΡ τους ένα ξεχωριστό 
σημάδι που υποδηλώνει την προέλευσή τους. Το σύστημα ανίχνευσης 
DDoS επιθέσεων, όπως και ο μηχανισμός φιλτραρίσματος και firewall 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σημάδια αντί για την ΙΡ διεύθυνση 
αποστολής για να αποφασίσουν -σε πραγματικό χρόνο εφόσον δεν 
απαιτείται κάποια άλλη πληροφορία- ποια πακέτα απορρίπτονται και ποια 
επιτρέπονται. Αυτό το σχήμα παρέχει πληροφόρηση στο δρομολογητή που 
είναι πλησιέστερος στον αποστολέα. Έτσι, όταν ένας ή περισσότεροι  
υποδοχείς από ένα συγκεκριμένο δίκτυο, συμμετέχουν σε μια DDoS 
επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, όλα τα πακέτα από αυτό το δίκτυο θα 
απορρίπτονται από το θύμα. Αυτός είναι ένας περιορισμός που ενυπάρχει 
σε κάθε σύστημα μαρκαρίσματος πακέτου. Όσο πιο εκτεταμένη είναι η 
εγκατάσταση ενός συστήματος μαρκαρίσματος, τόσο πιο ακριβείς είναι οι 
ικανότητες φιλτραρίσματος. 

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη να ανακαλύψουμε την αληθινή 
πηγή των επιτιθέμενων πακέτων, το θύμα χρειάζεται να συλλέξει όλα αυτά 
τα μαρκαρίσματα που έλαβαν μέρος στην επίθεση και να εκτελέσει, 
αναδρομικά, την αντίστροφη διαδικασία μαρκαρίσματος. Για να 
λειτουργήσει η διαδικασία ανίχνευσης, είναι απαραίτητο το θύμα να κρατά 
έναν ενημερωμένο χάρτη όλων των upstream δρομολογητών. Αυτού του 
είδους ο χάρτης μπορεί να βρεθεί αν χρησιμοποιηθούν κάποια βασικά 
εργαλεία ανίχνευσης όπως το Skitter, το οποίο μπορεί να χαρτογραφήσει 
εκατοντάδες κόμβους καθημερινά με μη παρεμβατικό τρόπο. Επιπρόσθετα, 
τέτοιου είδους χάρτη μπορούμε να αποκτήσουμε και μετά τις επιθέσεις 
DDoS εξαιτίας του ότι η διαδικασία ανίχνευσης, με το να είναι αναδρομική, 
είναι και υπολογιστικά χρονοβόρα για να πραγματοποιείται παράλληλα τη 
στιγμή της επίθεσης.   
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Περισσότερες πληροφορίες για το μαρκάρισμα και τη διαδικασία 
ανίχνευσης βρίσκονται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η διαδικασία 
φιλτραρίσματος, μαζί με ολόκληρο το μηχανισμό φιλτραρίσματος, θα 
παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα. 

Η διαδικασία μαρκαρίσματος δεν εισάγει επιπλέον επιβάρυνση στο 
εύρος ζώνης του δικτύου, σε αντίθεση με τα σχήματα καταγραφής 
πακέτων, εφόσον δε ενεργοποιείται κανένας έλεγχος κίνησης κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας μαρκαρίσματος, φιλτραρίσματος ή ανίχνευσης. Η 
υπολογιστική επιβάρυνση των δρομολογητών είναι μηδαμινή και 
περιλαμβάνει μία προσαύξηση και μία <XOR> λειτουργία μεταξύ σταθερών 
τιμών. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να λάβουν χώρα είτε μέσα στο 
δρομολογητή είτε με μία εξωτερική υπομονάδα του συστήματος στις 
διεπαφές του κάθε δρομολογητή, όπως θα αναλύσουμε σε επόμενη 
ενότητα.  

Η πλειονότητα της υπολογιστικής επιβάρυνσης διανέμεται στα θύματα 
των επιθέσεων και όχι στον ίδιο τον κορμό του διαδικτύου. Ούτε επίσης 
παρουσιάζεται επιπρόσθετη επιβάρυνση μνήμης στους δρομολογητές. 

Και μία τελευταία παρατήρηση για να επισημάνουμε το γεγονός ότι η 
διαδικασία φιλτραρίσματος μπορεί να εκτελείται σε πραγματικό χρόνο 
εφόσον όλη η απαραίτητη πληροφορία βρίσκεται στο εσωτερικό της 
επικεφαλίδας κάθε πακέτου χωριστά σε αντίθεση με το Πιθανοτικό Πακέτο 
Μαρκαρίσματος το οποίο απαιτεί 500-4000 πακέτα και το Ντετερμινιστικό 
Πακέτο Μαρκαρίσματος το οποίο απαιτεί 7-10 πακέτα για να  to 
εξακριβώσει την πηγή του ενός πακέτου. 

6.2. Εναλλακτική Κωδικοποίηση 
Η διαδικασία μαρκαρίσματος πακέτου επιβάλλει κομμάτια της 

επικεφαλίδας ΙΡ να επανεγγράφονται από τα μαρκαρίσματα που οι 
δρομολογητές  εισάγουν κατά μήκος του μονοπατιού του πακέτου. Τα 
πεδία που πρόκειται να υπερφορτώσουμε είναι το πεδίο «Identification», 
τα πεδία «Flags» και το πεδίο «Offset». Όλα αυτά τα πεδία 
χρησιμοποιούνται για IP fragmentation. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα 
κατακερματισμένα πακέτα θα είναι αλλοιωμένα. Έτσι, υπάρχουν ζητήματα 
συμβατότητας τα οποία έχουν ήδη αποδοθεί και σε προηγούμενα σχήματα 
μαρκαρίσματος πακέτου. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι μετρήσεις 
υποδηλώνουν ότι μόνο το  0.25% της διαδικτυακής κίνησης είναι 
κατακερματισμένο και είναι γνωστό ότι τα σύγχρονα δίκτυα εφαρμόζουν 
μεθόδους που αποτρέπουν τον κατακερματισμό, όπως η αυτόματη 
ανακάλυψη MTU. 

Συμπληρωματικά με την κωδικοποίηση του προηγούμενου κεφαλαίου, 
προτείνουμε και την χρήση 27 bit για το πεδίο “Router Signature” και 5 bits 
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για το πεδίο “Distance”. Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα λάθους του 
σχήματος λόγο κωδικοποίησης, αλλά προσθέτει μία ακόμη προϋπόθεση 
στην εγκατάσταση του σχήματος. 

Προκειμένου να αποφύγουμε την αλλοίωση του πακέτου εξαιτίας 
ανακολουθίας με το πρωτόκολλο IP, βεβαιωνόμαστε ότι, όταν το πακέτο 
φτάσει στον προορισμό του το πεδίο offset ορίζεται στο μηδέν όπως και 
όλα τα τρία flags στο πεδίο των flags. Τη διαδικασία αυτή χειρίζεται ο 
εγγύτερος στον προορισμό δρομολογητής, που είναι εκείνος επίσης που 
συλλέγει τα μαρκαρίσματα. Πιθανώς τα κατακερματισμένα πακέτα θα 
αλλοιωθούν και σ’ αυτή την περίπτωση, αλλά όλα τα υπόλοιπα πακέτα θα 
υποστούν τη συνηθισμένη επεξεργασία από τον εξυπηρετητή. 

Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε 27 bit για την υπογραφή πεδίου του 
δρομολογητή διασφαλίζει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να καλύψουμε 
όλα τα δίκτυα τάξης A και B, καθώς και τα περισσότερα δίκτυα τάξης C. Οι 
δρομολογητές απλά τοποθετούν τα 27 πιο σημαντικά bits της ΙΡ διεύθυνσής 
τους μέσα στο πεδίο, κατά τη διαδικασία μαρκαρίσματος. Για το λόγο αυτό 
η διαδικασία μαρκαρίσματος έχει στην πραγματικότητα μηδενική 
πιθανότητα για θετικό λάθος, σε αντίθεση με προηγούμενα σχήματα 
μαρκαρίσματος. Για τα σενάρια όπου αυτό το σχήμα αναπτύσσεται μόνο 
τοπικά στο πλαίσιο ενός δικτύου ή ενός αυτόνομου συστήματος, μπορούμε 
να αντιστρέψουμε τη διαδικασία και να χρησιμοποιήσουμε τα 27 λιγότερο 
σημαντικά bits της ΙΡ διεύθυνσης του δρομολογητή, εφόσον τα πρώτα 5 
bits θα παραμείνουν τα ίδια για όλες τις διευθύνσεις του δρομολογητή στο 
πλαίσιο του δικτύου. 

 
Σχήμα 10: 32bit μαρκάρισμα. 

6.3. Εγκατάσταση 
Σχεδόν κάθε σχήμα μαρκαρίσματος πακέτου, καθώς και οι 

περισσότεροι μηχανισμοί ανίχνευσης, υστερούν στο ότι εάν το σχήμα δεν 



68 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να 
εφαρμόσετε το Heading 1 στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. 

 

 

εγκατασταθεί παγκοσμίως, η αποτελεσματικότητά του μειώνεται δραστικά. 
Η παγκόσμια εγκατάσταση είναι επίσης κάτι πολύ δύσκολο ή αδύνατο σε 
περιβάλλοντα όπως το διαδίκτυο, που είναι και εκείνο το οποίο 
επηρεάζεται περισσότερο από τις DDoS. 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε δύο μεθοδολογίες 
εγκατάστασης. Η πρώτη είναι μία γενική μέθοδος εγκατάστασης που 
λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι η παγκόσμια εγκατάσταση δεν είναι 
εφικτή και επομένως διασφαλίζει ότι το σχήμα μαρκαρίσματος θα 
συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και όταν μέρη μόνο του δικτύου θα έχουν 
υιοθετήσει το σχήμα. Στη δεύτερη μέθοδο, δείχνουμε πως το ίδιο σχήμα 
μαρκαρίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά στο πλαίσιο ενός 
Autonomous System (AS) και, παρόλα αυτά, να προσφέρει προστασία σε 
μεγάλα δίκτυα. 

Στο Σχήμα 11 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα τοπολογίας του δικτύου, 
όπως γίνεται αντιληπτό από την οπτική γωνία του θύματος. Κάθε 
δρομολογητής δηλώνει ένα διαχειριστικό τομέα (για παράδειγμα ένα 
autonomous system). Οι συνδέσεις μεταξύ των διαχειριστικών τομέων 
δηλώνονται με ευθείες γραμμές, ενώ οι τοπικές συνδέσεις απλά 
εννοούνται. Σε αυτό το παράδειγμα υποθέτουμε ότι κάθε διαχειριστικός 
τομέας έχει ένα σημείο εισόδου. Θα εξετάσουμε την περίπτωση των 
διαχειριστικών τομέων με περισσότερα του ενός σημεία εισόδου στη 
δεύτερη περίπτωση. 

Οι δρομολογητές που βρίσκονται στο εσωτερικό των γκρι κουτιών 
ανήκουν σε διαχειριστικούς τομείς που έχουν το σχήμα μαρκαρίσματος 
εγκατεστημένο στα δίκτυά τους. Οι δρομολογητές εκτός των κουτιών είναι 
είτε αγνώστου κατάστασης ή δεν έχουν εγκαταστήσει το σχήμα. Σε αυτό το 
σενάριο, κάθε δρομολογητής που έχει εγκαταστήσει το σχήμα 
μαρκαρίσματος χρειάζεται να γνωρίζει εάν ο γειτονικός δρομολογητής έχει 
το σχήμα μαρκαρίσματος εγκατεστημένο ή όχι. Τα δεδομένα που πρέπει να 
αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη του δρομολογητή είναι ελάχιστα και 
φτάνουν στο μέγεθος του ενός bit πληροφορίας για κάθε διεπαφή 
δρομολογητή που δεν συνδέει τοπικά υποδίκτυα.  

Όπως παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, κάθε δρομολογητής 
πρέπει να ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία μαρκαρίσματος σε ένα 
εισερχόμενο πακέτο, η οποία εξαρτάται από το αν η 
εισερχόμενη/εξερχόμενη διεπαφή είναι παγκόσμια ή τοπική και επίσης από 
το εάν ο δρομολογητής είναι ο πρώτος (άκρη) που συναντά το πακέτο. 
Δεδομένης της τωρινής (μερικής) μεθοδολογίας εγκατάστασης, θα 
θεωρήσουμε κάθε διεπαφή που συνδέει ένα δρομολογητή με κάποιον 
άλλον - όπου δεν έχει εγκατασταθεί το πακέτο μαρκαρίσματος - σαν ακραίο 
δρομολογητή. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα πακέτο εισέρχεται σε μια γκρίζα 
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περιοχή θα μαρκάρεται σαν να προέρχεται από έναν τοπικό κόμβο. Όλα τα 
περιεχόμενα των πεδίων μαρκαρίσματος θα επανεγγράφονται με τις 
αρχικές τους τιμές (μηδενική απόσταση). Αυτό σημαίνει ότι, δεδομένης της 
μερικής εγκατάστασης του σχήματος, στα πακέτα που προέρχονται από 
άγνωστους διαχειριστικούς τομείς δίδεται ως σημείο εισόδου ο πρώτος 
εγκατεστημένος τομέας. Στην επόμενη ενότητα θα αποδείξουμε πως αυτή η 
γνώση μπορεί να ληφθεί υπόψη στο δίκτυο του θύματος.  

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, κανένα πακέτο από αυτά που 
καταφθάνουν στο θύμα δεν είναι αγνώστου προέλευσης και υπάρχει 
ένδειξη για το μέγεθος του μη εγκατεστημένου δικτύου εκτός της γκρίζας 
περιοχής. Για παράδειγμα, η κίνηση η οποία, σύμφωνα με το μαρκάρισμα, 
προέρχεται από το δρομολογητή A μπορεί να είναι είτε από αυτό το 
διαχειριστικό τομέα είτε από τους τομείς B και C, ενώ η κίνηση που 
καταφθάνει -σύμφωνα με τα μαρκαρίσματα- από τους τομείς E και F μπορεί 
να προέρχεται από πέντε άλλους τομείς. Το δυνητικό μέγεθος των δικτύων 
που «υπηρετούν» αυτοί οι τομείς (ή που αντιπροσωπεύουν), λαμβάνεται 
υπόψη από το θύμα όταν έχει ήδη πάρει την απόφαση που αφορά το 
φιλτράρισμα της κίνησής τους. 

 

A

B

C

E

F

 
Σχήμα 11: Παράδειγμα εγκατάστασης 

Στη δεύτερη μεθοδολογία εγκατάστασης, υποθέτουμε ότι ένα χωριστό, 
μεγάλο και αυτόνομο σύστημα αποφασίζει να εγκαταστήσει αυτό το σχήμα 
μαρκαρίσματος πακέτου στο δίκτυό του. Σε αυτή την περίπτωση, 
υποθέτουμε ότι η εγκατάσταση είναι παγκόσμια, καθώς το δίκτυο 
λειτουργεί υπό μία οντότητα. Δεν απαιτείται επιπρόσθετη 
παραμετροποίηση που να καλύπτει μερική εγκατάσταση ώστε το σχήμα να 
λειτουργεί ομαλά. 

Εγκαθιστώντας το σχήμα μαρκαρίσματος τοπικά, ο διαχειριστής του 
δικτύου έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Υποθέτοντας 
ότι πολλαπλοί εξυπηρετητές λειτουργούν εντός του δικτύου, κάθε 
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εξυπηρετητής χωριστά μπορεί να εμποδίσει την κίνηση από τα δίκτυα που 
υποψιάζεται ότι αποτελούν μέρος μιας ενεργής DDoS επίθεσης, εκτελώντας 
ο ίδιος την παρακολούθηση. Ο μηχανισμός φιλτραρίσματος εγκαθίσταται 
στο δρομολογητή που γειτονεύει στον εξυπηρετητή αφήνοντας τον 
απομακρυσμένο δρομολογητή να λειτουργεί κανονικά. Από την άλλη, η 
ακρίβεια του φιλτραρίσματος περιορίζεται μόνο στα γειτονικά δίκτυα. Αυτό 
γίνεται εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σχήματα μαρκαρίσματος 
εγκατεστημένα στα γειτονικά δίκτυα.  

Είναι εμφανές ότι τα μικρά δίκτυα με μόνο έναν ακραίο δρομολογητή 
δεν μπορούν να ωφεληθούν από την τοπική εγκατάσταση αυτού του 
σχήματος. Οι μεγάλοι οργανισμοί όμως που έχουν πολλαπλά σημεία 
εισόδου και μεγάλο αριθμό από εξυπηρετητές μπορούν να ενδυναμώσουν 
τη βιωσιμότητα των δικτυακών συστημάτων τους. 

6.4. Δρομολογητές 
Όπως παρουσιάσαμε προηγουμένως, οι δρομολογητές χρειάζεται να 

πραγματοποιήσουν τρεις διακριτές διαδικασίες μαρκαρίσματος, οι οποίες 
εξαρτώνται από τη διεπαφή εισόδου και εξόδου του πακέτου.  

Οι τρεις διαδικασίες είναι οι εξής: 1) το πακέτο έχει εξωτερική 
προέλευση και κατεύθυνση σε μια τοπική διεπαφή. Ο δρομολογητής 
χρειάζεται να ανακαλέσει όλο το υπάρχον μαρκάρισμα, να το περάσει στον 
ελεγκτή DDoS και να επαναφέρει τα πεδία του fragmentation στις αρχικές 
τους τιμές. 2) Το πακέτο έχει εσωτερική προέλευση και κατευθύνεται στο 
εξωτερικό. Ο δρομολογητής χρειάζεται να επανεγγράψει κάθε πληροφορία 
στα πεδία fragmentation και να βάλει την υπογραφή δρομολογητή μαζί με 
μηδενικό το πεδίο απόστασης. 3) Το πακέτο αναμεταδίδεται από το ένα 
δίκτυο στο άλλο μέσω του δρομολογητή. Ο δρομολογητής πρέπει να 
προχωρήσει με το συνηθισμένο μαρκάρισμα του πακέτου, αυξάνοντας το 
πεδίο distance και προσθέτοντας την υπογραφή του δρομολογητή του στην 
ήδη υπάρχουσα υπογραφή (μέσω μίας <XOR> λειτουργίας). 

Αυτές οι διαδικασίες μαρκαρίσματος μπορούν να εκτελεστούν με έναν 
από τους παρακάτω τρόπους: 

Κατά πρώτον, όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται εντός του 
δρομολογητή. Από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση στον 
πίνακα, ο δρομολογητής έχει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται 
για να επιλέξει ποια από τις τρεις λειτουργίες μαρκαρίσματος είναι 
κατάλληλη για το πακέτο του.  Από την άλλη μεριά, ο επανασχεδιασμός του 
δρομολογητή δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή για την πλειονότητα των 
δικτύων που θέλουν να εγκαταστήσουν το σχήμα μαρκαρίσματος. Είναι 
βιώσιμη επιλογή μόνο για τους προμηθευτές δρομολογητών με τη μορφή 
μιας αναβάθμισης ως πρόσθετο χαρακτηριστικό που αυξάνει την αξία του 
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προϊόντος τους. Επίσης, το να προσθέσουμε επιπλέον λογική εντός του 
δρομολογητή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης. 

Κατά δεύτερον, μπορούμε να προσθέσουμε ένα καινούριο υποσύστημα 
σειριακά με κάθε διεπαφή δρομολογητή. Η διαδικασία μαρκαρίσματος 
περιλαμβάνει μόνο την επικεφαλίδα του ΙΡ πακέτου. Γι’ αυτό και μπορεί να 
λειτουργήσει σε ταχύτητα καλωδίου σε κάθε διεπαφή. Κάθε υποσύστημα 
θα εκτελεί μία από τις λειτουργίες μαρκαρίσματος, γεγονός που θα 
εξαρτάται από το αν η διεπαφή είναι τοπική ή όχι, και από την κατεύθυνση 
του πακέτου.  Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι κάθε 
υποσύστημα δεν γνωρίζει τη δεύτερη διεπαφή κατά μήκος του μονοπατιού 
του πακέτου. Επομένως, η διαδικασία μαρκαρίσματος θα πρέπει να 
εκτελεστεί δύο φορές για κάθε πακέτο που διέρχεται από το δρομολογητή. 
Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε διαχειριστή του δικτύου να 
αναβαθμίσει τους δρομολογητές του, απλώς προσθέτοντας απλές συσκευές 
στη διεπαφή κάθε δρομολογητή, χωρίς κανέναν επανασχεδιασμό πάνω 
στον ίδιο το δρομολογητή.  

6.5. Μηχανισμός φιλτραρίσματος 
Χρησιμοποιώντας το σχήμα μαρκαρίσματος πακέτου που περιγράψαμε, 

το θύμα έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα πακέτα που προέρχονται από 
κακόβουλες πηγές, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τους νόμιμους χρήστες του. 
Η αρχιτεκτονική του μηχανισμού φιλτραρίσματος που εγκαθίσταται στην 
πλευρά του θύματος αναπαρίσταται στο Σχήμα 12. Ο κύριος εξυπηρετητής 
(ή φάρμα εξυπηρετητών) καλύπτεται πίσω από ένα παραμετροποιημένο 
firewall. Δύο ελεγκτές σαρώνουν την εισερχόμενη κίνηση και τα 
αποτελέσματά τους συλλέγονται από το κέντρο ελέγχου. Το αποθετήριο 
των πληροφοριών εγκατάστασης διατηρεί διάφορες ιδιότητες που είναι 
φτιαγμένες από/και για τον πελάτη σε κάθε διαχειριστικό τομέα που 
ενδεχομένως έχει πρόσβαση στον εξυπηρετητή, καθώς και τα αντίστοιχα 
μαρκαρίσματά τους. Το κέντρο ελέγχου είναι εκείνο που, ανάλογα με τις 
μετρήσεις του ελεγκτή και τα αποτελέσματα της σάρωσης του 
αποθετηρίου, θα δώσει εντολή στο firewall να απορρίψει την εισερχόμενη 
κίνηση που φέρει κάποιο συγκεκριμένο μαρκάρισμα.  

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιεί δύο ελεγκτές που συγκεντρώνουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες για το μηχανισμό ελέγχου. Ο πρώτος ελεγκτής 
είναι ο “DDoS Detection Monitor” και είναι εκείνος που αποφασίζει εάν μία 
συγκεκριμένη ομάδα πακέτων που φέρουν το ίδιο μαρκάρισμα είναι μέρος 
μιας επίθεσης DDoS. Αυτός ο ελεγκτής μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή 
χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους υπάρχοντες μηχανισμούς 
εντοπισμού DDoS και μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα από τον 
υπόλοιπο μηχανισμό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει στατιστικές 
μεθοδολογίες, νευρωνικά δίκτυα ή κάθε άλλη υπάρχουσα μέθοδο 
προκειμένου να πάρει τη σωστή απόφαση. Η έξοδος του ελεγκτή DDoS που 
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είναι χρήσιμη για το μηχανισμό άμυνας είναι ένα σύνολο μαρκαρισμάτων, 
στα οποία υπάρχει η υπόνοια ότι αποτελούν μέρος μιας επίθεσης DDoS. Ο 
ελεγκτής είναι παραμετροποιημένος να χρησιμοποιεί τα διακριτά 
μαρκαρίσματα των εισερχομένων πακέτων αντί για την ΙΡ διεύθυνση 
αποστολής τους. Τα αποτελέσματα του ελέγχου του DDoS μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν ως εφαλτήριο για ολόκληρο το μηχανισμό 
φιλτραρίσματος. Ολόκληρος ο μηχανισμός μπορεί να τεθεί σε κατάσταση 
αναμονής, ενόσω δεν υφίσταται καμία επίθεση DDoS, και μόνο όταν ο 
ελεγκτής DDoS θέσει τον πρώτο συναγερμό. Τότε αυτός [ο μηχανισμός] θα 
αρχίσει να επεξεργάζεται τα απαραίτητα δεδομένα. Ο δεύτερος ελεγκτής 
είναι  ο «Server Load Monitor», ο οποίος απλά κάνει συνεχείς αναφορές για 
τον τρέχοντα εισερχόμενο φόρτο κίνησης. Η πληροφορία αυτή είναι 
απαραίτητη για την ακρίβεια ολόκληρης της διαδικασίας φιλτραρίσματος.  

Υπάρχει επίσης μία βάση δεδομένων που διατηρεί ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών για κάθε διαχειριστικό τομέα που έχει κάποιο ενδιαφέρον 
για το θύμα και ονομάζεται “Deployment Information Repository”. Κάθε 
εγγραφή συνίσταται από ένα σύνολο ιδιοτήτων που προσδιορίζουν κάθε 
διαχειριστικό τομέα και την επιρροή που αυτός ασκεί ως πελάτης στην 
επιχείρηση του θύματος. Κάθε εγγραφή έχει το όνομα του διαχειριστικού 
τομέα ή το ΙΡ πρόθεμα του δικτύου του και το μοναδικό μαρκάρισμα που 
φέρουν τα πακέτα τα οποία προέρχονται από αυτό το δίκτυο. Μπορεί 
ακόμη να περιέχει πληροφορίες όπως το μέγεθος του διαχειριστικού τομέα 
(υπολογισμένο με μετρικές που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για την 
επιχείρηση), τον εκτιμούμενο αριθμό των πελατών που προέρχονται από 
αυτόν τον τομέα και κάθε άλλη ιδιότητα,  μαζί με το συντελεστή απήχησής 
τους, την οποία το θύμα θέλει να καταγράφει. Διατηρεί επίσης το 
εκτιμούμενο μέγεθος των μη εγκατεστημένων δικτύων με τα οποία 
γειτονεύει κάθε διαχειριστικός τομέας. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα 
χρησιμοποιηθούν από το κέντρο ελέγχου ως κατώφλια για τη διαδικασία 
φιλτραρίσματος.  

Τέλος, ο πυρήνας του μηχανισμού φιλτραρίσματος είναι το “Control 
Center”, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις οδηγίες στο firewall, προκειμένου 
να απορρίψει τα πακέτα που φέρουν ένα συγκεκριμένο μαρκάρισμα για 
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η ουσιαστική απόφαση και το χρονικό 
διάστημα της διαδικασίας φιλτραρίσματος βασίζεται στις μετρήσεις από 
τους δύο ελεγκτές, καθώς επίσης και από την καταγραφή (αν υπάρχει 
καμία) που γίνεται από το αποθετήριο. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια 
της κανονικής λειτουργίας, ο ελεγκτής DDoS θέτει σε εφαρμογή ένα 
συναγερμό για μία τρέχουσα επίθεση DDoS που προέρχεται από μία ομάδα 
5 διακριτών διαχειριστικών τομέων. Το κέντρο ελέγχου λαμβάνει το 
συναγερμό μαζί με τα μαρκαρίσματα των πέντε τομέων. Πραγματοποιεί 
τότε μια αναζήτηση στο αποθετήριο και βρίσκει ότι δύο από αυτούς τους 
τομείς είναι μεγάλα ISPs με μία αξιόλογη βάση πελατών σχετική με την 
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επιχείρηση του θύματος. Παίρνει τότε τις μετρήσεις από τον ελεγκτή 
φόρτου του εξυπηρετητή που δείχνουν μια αύξηση στην εισερχόμενη 
κίνηση, χωρίς όμως ακόμη να υπάρχουν σημάδια συμφόρησης. Βασιζόμενο 
σε αυτά τα στοιχεία, στέλνει μια εντολή παραμετροποίησης στο firewall, το 
οποίο απορρίπτει την εισερχόμενη κίνηση από τους διαχειριστικούς τομείς 
που δεν παρουσίασαν κανένα αποτέλεσμα στη σάρωση του αποθετηρίου. 
Θέτει επίσης τους άλλους δύο διαχειριστικούς τομείς σε επιτήρηση μέχρι τη 
στιγμή που, είτε ο φόρτος του διαχειριστή περάσει ένα κατώφλι – στην 
οποία περίπτωση θα φιλτράρει την κίνηση σε αυτούς τους τομείς επίσης – 
είτε η επίθεση DDoS σταματήσει. Το κατώφλι υπολογίζεται βάσει των 
συντελεστών απήχησης που είναι καταγεγραμμένοι για κάθε διαχειριστικό 
τομέα του αποθετηρίου.  

Control Center Repository

DDoS Detection 

Monitor

DDoS Load 

Monitor

Server Load 

Monitor

Firewall Server

Router

 

Σχήμα 12: Η αρχιτεκτονική του μηχανισμού φιλτραρίσματος. 

6.6. Σενάρια 
Ένα τυπικό σενάριο μιας DDoS επίθεσης ξεκινά με μία αναφορά από το 

DDoS detection monitor και μία σημαντική αύξηση του φόρτου του 
εξυπηρετητή όπως αναφέρεται από το αντίστοιχο monitor. Ας πούμε ότι η 
επίθεση προέρχεται από 5 διακριτά δίκτυα. Μετά από μικρό χρονικό 
διάστημα, το κέντρο ελέγχου λαμβάνει τα μαρκαρίσματα αυτών των 5 
δικτύων από το DDoS detection monitor. Εκτελεί μια αναζήτηση στη βάση 
δεδομένων και βρίσκει ότι δύο από αυτά τα δίκτυα είναι ISPs, με μεγάλη 
βάση πελατών για τον οργανισμό και πρέπει να έχουν διαφορετική 
προτεραιότητα. 

Το κέντρο ελέγχου παίρνει μετρήσεις από το DDoS load monitor και, 
βασισμένο στις μετρήσεις αυτές και τις προτεραιότητες των γνωστών 
δικτύων, προσπαθεί να χωρέσει όσο περισσότερα δίκτυα γίνεται μέσα στα 
όρια του 80%-100% φόρτου του εξυπηρετητή, όπως έχει οριστεί από τον 
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διαχειριστή του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα τρία άγνωστα 
δίκτυα μπλοκάρονται πρώτα. Έχοντας ένα πιθανό φόρτο 70% και μη 
μπορώντας να χωρέσει το δεύτερο γνωστό δίκτυο, το κέντρο ελέγχου 
επιλέγει να αφήσει ένα από τα άγνωστα δίκτυα που παράγει κίνηση 15% 
της χωρητικότητας του εξυπηρετητή. Ο ολικός φόρτος σταθεροποιείται στο 
85% για το χρονικό διάστημα της επίθεσης. Έπειτα, το κέντρο ελέγχου 
αναιρεί όλες της εντολές φιλτραρίσματος. 

Στα σχήματα Σχήμα 13 και Σχήμα 14 μπορούμε να δούμε δύο παρόμοια 
σενάρια. 

 

Σχήμα 13: Σενάριο DDoS επίθεσης 1. 

Στο Σχήμα 13 βλέπουμε ότι στον χρόνο 7 ξεκινάει μια DDoS επίθεση. 
Στον χρόνο 14, ο φόρτος ξεπερνάει την χωρητικότητα. Μέχρι τότε, δεν 
γίνεται καμία ενέργεια, δεδομένου ότι ο φόρτος βρισκόταν κάτω από τα 
όρια. Μετά από λίγο, στο χρόνο 20, το κέντρο ελέγχου έχει λάβει τα 
μαρκαρίσματα όλων των δικτύων της επίθεσης και επιλέγει να μπλοκάρει 
μερικά τυχαία, δεδομένου ότι κανένα δεν υπήρχε στην βάση δεδομένων, 
ώστε να σταθεροποιηθεί ο φόρτος περίπου στο 80%. 
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Σχήμα 14: Σενάριο DDoS επίθεσης 2. 

Στο Σχήμα 14 βλέπουμε την αρχή μιας μαζικής DDoS επίθεσης στο 
χρόνο 6. Αυτή τη φορά η επίθεση ξεκινά από δίκτυα που είναι γνωστά στη 
βάση δεδομένων του θύματος, όπως επίσης και διάφορα άγνωστα δίκτυα. 
Το κέντρο ελέγχου λαμβάνει όλα τα μαρκαρίσματα και τον φόρτο του κάθε 
δικτύου και λαμβάνει την απόφαση να μπλοκάρει όλα τα άγνωστα δίκτυα 
και ένα από τα γνωστά, αυτό με την χαμηλότερη προτεραιότητα, έτσι ώστε 
ο φόρτος να φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στο χρόνο 17, μερικά από τα 
δίκτυα της επίθεσης σταματούν να στέλνουν κίνηση. Το κέντρο ελέγχου 
απελευθερώνει το μπλοκαρισμένο, γνωστό δίκτυο, όπως και μερικά 
άγνωστα. Στο χρόνο 27, περισσότερα δίκτυα εμφανίζονται ως μέρος της 
επίθεσης και το κέντρο ελέγχου επαναλαμβάνει τη διαδικασία μέχρις ότου 
να σταθεροποιηθεί ο φόρτος. 

6.7. Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε ένα σχήμα μαρκαρίσματος 

πακέτου που μπορεί να φιλτράρει την κίνηση μιας επίθεσης DDoS σε 
πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και να εντοπίσει τις πραγματικές της 
πηγές. Δείξαμε πως αυτό το σχήμα μπορεί να εγκατασταθεί μερικώς 
εξακολουθώντας να είναι αποτελεσματικό, καθώς και τοπικά στο πλαίσιο 
ενός διαχειριστικού τομέα. Περιγράψαμε λεπτομερώς το μηχανισμό 
φιλτραρίσματος που εγκαθίσταται στο δίκτυο του θύματος και 
παρουσιάσαμε δύο μεθοδολογίες σχεδιασμού για την υλοποίηση του 
σχήματος σε επίπεδο δρομολογητή. Αυτό το σχήμα μαρκαρίσματος, σε 
αντίθεση με τα προϋπάρχοντα, δεν πάσχει από αυξημένη πιθανότητα 
λάθους και μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν σε όλες τις τάξεις δικτύων.  
Επιπλέον, δείξαμε πως αυτό το σχήμα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα 
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με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης που αφορούν την κατανομή της βάσης 
των πελατών της.   
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7. Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία 

7.1. Εισαγωγή 
Η Ανεπιθύμητη διαφημιστική αλληλογραφία ή, όπως συνήθως 

αναφέρεται, τα spam, έχει γίνει σημαντικό πρόβλημα στο Διαδίκτυο 
σήμερα. Το spam υπήρχε ήδη από τις πρώτες μέρες του Διαδικτύου, αλλά 
τελευταία κυριαρχεί στον συνολικό όγκο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
και αναγκάζει τους χρήστες να αναζητήσουν διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας. Στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, το spam έχει ως 
αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης των εργαζομένων και κοστίζει 
δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Επί του παρόντος, περισσότερο από 
το 85% της συνολικής κίνησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θεωρείται 
ότι είναι μηνύματα spam [46]. 

Στα πρώτα χρόνια του Διαδικτύου, ο όγκος του spam ήταν μικρός και 
αποτελούσε μια ασήμαντη ενόχληση. Σήμερα το spam έχει μετατραπεί σε 
μία κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα. Το επιχειρηματικό μοντέλο 
του spam αποτελείται από τις εξής τρεις δραστηριότητες [47]: 

1. Εύρεση πιθανών πελατών (παραλήπτες του spam). 

2. Προσφορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στους πιθανούς 
πελάτες. 

3. Κλείσιμο της συμφωνίας. 

Στο Διαδίκτυο, το κόστος της εύρεσης και επικοινωνίας με τους 
πιθανούς πελάτες είναι σχετικά μικρό. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους 
μάρκετινγκ, το spam απαιτεί εξαιρετικά μικρό κόστος από τον αποστολέα 
και μετακυλύει το πραγματικό κόστος στον παραλήπτη της πληροφορίας. 
Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε επιτυχώς την αύξηση του όγκου των 
spam emails, αναζητούμε μια μέθοδο επαναφοράς του κόστους του spam 
πίσω στον αποστολέα. Σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι δυνατόν, 
αναζητούμε τρόπο να κάνουμε την αποστολή spam πιο ακριβή από τους 
εναλλακτικούς τρόπους μάρκετινγκ. Με τον τρόπο αυτό, οι εναλλακτικοί 
αυτοί τρόποι θα κυριαρχήσουν ως κύριοι τρόποι μάρκετινγκ και η 
βιομηχανία του spam θα εκλείψει. 

7.2. Δραστηριότητες των Spammer 
Στην ενότητα που ακολουθεί, αναλύουμε το επιχειρηματικό μοντέλο 

του spam. Το Σχήμα 15 παρουσιάζει τη ροή του spam από την μια άκρη (τον 
αποστολέα) στην άλλη (τον παραλήπτη). 
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Σχήμα 15: Η ροή του spam 

Το πρώτο βήμα για μια κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα 
spam είναι η συλλογή των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
πιθανών πελατών. Μέχρι σήμερα υπάρχουν λίγες σχετικά πληροφορίες για 
το πώς συλλέγουν οι spammers τις διευθύνσεις των πιθανών πελατών. Ο 
Clayton παρέχει σχετικές πληροφορίες στο [48] όπως και ο Jundge στο [47]. 

Μια πρώτη μέθοδος είναι η συλλογή υπαρκτών διευθύνσεων από 
λίστες ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ροών Usenet, ιστοσελίδων, κτλ.. Η 
συλλογή γίνεται είτε απ’ ευθείας μέσω του συστήματος του spammer, είτε 
μέσω ενός δικτύου από daemons, συστήματα υπολογιστών απλών χρηστών 
που είναι υπό τον έλεγχο του spammer. Τα προαναφερθέντα δίκτυα 
συστημάτων είναι το «botnet» (που περιγράψαμε σε προηγούμενα 
κεφάλαια) και χρησιμοποιούνται για επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών και 
άλλες κακόβουλες δραστηριότητες, μία εκ των οποίων είναι και η αποστολή 
spam. Η μέθοδος συλλογής μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο (υπό το 
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πρίσμα του spammer) με την εξάπλωση malware, όπως ιούς,  trojans και 
rootkits. Αυτά τα malware μπορούν να ανατρέξουν στον κατάλογο επαφών 
του εκάστοτε χρήστη και στα παλιά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Αυτές οι πηγές μπορούν να παρέχουν νέες διευθύνσεις για τη βάση 
δεδομένων του spammer. Επιπλέον, προωθώντας τα malware στις νέες 
αυτές διευθύνσεις ο spammer ελπίζει να μολύνει περισσότερα συστήματα 
και, ως εκ τούτου, να αυξήσει το μέγεθος του botnet που κατέχει. 

Μία πιο ανεπτυγμένη μέθοδος είναι ο συνδυασμός του τοπικού μέρους 
μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχει ήδη στην βάση 
δεδομένων με διαφορετικά domains. Δεδομένου του john@example.com 
που είναι μια υπαρκτή διεύθυνση στη βάση δεδομένων υπάρχει σημαντική 
πιθανότητα το john@example2.com να είναι επίσης υπαρκτό. Τέτοιου 
είδους προσπάθειες λέγονται επιθέσεις λεξικού ή επιθέσεις 
«Rumpelstiltskin». Στην περίπτωση που η επίθεση επιτύχει στο νέο αυτό 
domain, η διεύθυνση καταγράφεται στη βάση δεδομένων για περαιτέρω 
χρήση. 

Μία τρίτη μέθοδος είναι η αγορά λιστών διευθύνσεων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κυμαινόμενης ποιότητας από υπόγειες οδούς. Τέτοιες λίστες 
περιέχουν πληροφορία που έχει συλλεχθεί με τις προαναφερθείσες 
μεθόδους και η τιμή τους ορίζεται από την ποιότητά τους (το ποσοστό των 
υπαρκτών διευθύνσεων στη λίστα) και το μέγεθός τους. Για παράδειγμα, 
λίστες με πελάτες που έχουν ήδη αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω 
spam θεωρούνται ότι είναι μη-ανταλλάξιμες λόγω της μεγάλης αξίας τους 
[47]. 

Όταν έχουν συλλεχθεί αρκετές διευθύνσεις, ο spammer αρχίζει την 
αποστολή των spam μηνυμάτων. Γι’ αυτή τη διαδικασία, εξαιρετική 
σημασία έχουν η  υπολογιστική ισχύς για την αποθήκευση των μηνυμάτων 
και των διευθύνσεων των παραληπτών και την λειτουργία του 
πρωτοκόλλου αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς 
και το εύρος ζώνης για την αποστολή των spam μηνυμάτων. Το εύρος ζώνης 
είναι και ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την αποστολή των μηνυμάτων όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα. Οι spammers είτε νοικιάζουν εύρος ζώνης είτε 
χρησιμοποιούν το υπό κατοχή τους botnet για την αποστολή των 
μηνυμάτων μέσω αυτού. Η πρώτη μέθοδος είναι και η πιο συνήθης στην 
περίπτωση που κάποιος πάροχος είναι διατεθειμένος να νοικιάσει το 
απαραίτητο εύρος ζώνης για μια τέτοια δραστηριότητα, δεδομένου ότι ο 
spammer έχει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά το περιεχόμενο των 
μηνυμάτων. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, 
καθώς ο spammer θα πρέπει να ανταπεξέλθει στους περιορισμούς 
ασφάλειας που οι διάφοροι πάροχοι θέτουν στα δίκτυά τους. Στην 
περίπτωση που μια πολιτική ασφάλειας αλλάξει, ο spammer θα πρέπει να 
κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στα συστήματα που είναι μέρος του botnet 
και παράλληλα ανήκουν στο δίκτυο του εκάστοτε πάροχου. Ένα τέτοιο 
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παράδειγμα είναι όταν κάποιος πάροχος μπλοκάρει τη γενική πρόσβαση 
στην θύρα 25/TCP η οποία χρησιμοποιείται από το SMTP πρωτόκολλο και 
απαιτεί πιστοποίηση του χρήστη πριν την πρόσβαση στην εν λόγω θύρα. Η 
προσαρμογή σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής ανεβάζει σημαντικά το 
κόστος διαχείρισης για τον spammer. 

7.3. Καταπολέμηση του spam 
Με το πέρασμα του χρόνου είμαστε μάρτυρες ενός επανακαθορισμού 

των μεθόδων καταπολέμησης του spam σε σχέση με το Σχήμα 15. Η πρώτη 
και πιο φυσική προσέγγιση ήταν να μη γίνεται τίποτα σχετικά με το spam 
και να μένει ο τελικός χρήστης με το βάρος της διαγραφής των 
ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Από τότε, τα μηνύματα spam έχουν καταλάβει 
το 80-90% όλης της κίνησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Τέτοιος μεγάλος όγκος μηνυμάτων spam οδηγεί στη μείωση της 
παραγωγικότητας, το οποίο και μεταφράζεται σε αύξηση του κόστους για 
ένα οργανισμό. Γι’ αυτό το λόγο, η δεύτερη προσέγγιση ήταν να 
αυτοματοποιηθεί η διαδικασία και να εξελιχθούν οι εφαρμογές του χρήστη 
για τη διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
μηχανισμούς φιλτραρίσματος των μηνυμάτων και μαρκαρίσματος των 
πιθανών spam μηνυμάτων. Οι spammers γρήγορα προσαρμόστηκαν στις 
καινούργιες μεθόδους στέλνοντας, για παράδειγμα, εικόνες αντί για 
κείμενο, παρεμβάλλοντας τυχαίο κείμενο κτλ. Οι κατασκευαστές 
λογισμικού έχουν από τότε βελτιώσει τους αλγόριθμους ανίχνευσης 
αντίστοιχα, αλλά παρόλα αυτά, ο όγκος των spam μηνυμάτων συνέχεια 
αυξάνει. 

Το επόμενο βήμα ήταν να μεταφερθεί το φιλτράρισμα σε κεντρικές 
τοποθεσίες, δηλαδή στον εξυπηρετητή email του χρήστη. Αυτό επιτρέπει 
λιγότερο διαχειριστικό κόστος και καλύτερη εκπαίδευση των φίλτρων. 
Παρόλα αυτά, οι spammers είναι καθαρά οι νικητές σε αυτό τον αγώνα 
δρόμου μέχρι στιγμής. 

Δεδομένου ότι το spam προέρχεται από συγκεκριμένες διευθύνσεις ή 
μπλοκ διευθύνσεων, μία νέα μέθοδος που αναπτύχθηκε ήταν η 
κατηγοριοποίηση του αποστολέα, ανεξαρτήτως του περιεχομένου των 
μηνυμάτων του. Η διεύθυνση IP του αποστολέα γινόταν whitelisted 
(«καλός», «φερέγγυος» αποστολέας),  greylisted (άγνωστος αποστολέας) ή 
blacklisted («κακός» αποστολέας). Συνεργατικές δράσεις μεταξύ 
διαχειριστών των email εξυπηρετητών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
προσβάσιμων λιστών που ήταν διαθέσιμες επί μονίμου βάσεως. Παρόλα 
αυτά, αυτές οι λίστες απαιτούν διαρκή ενημέρωση και οι spammers 
βρίσκουν τρόπους να τις παρακάμψουν, ακόμη και για μικρές χρονικές 
περιόδους. Αυτό είναι αρκετό για να στείλουν τεράστιες ποσότητες spam 
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μηνυμάτων μέχρι να ξαναμπούν στη μαύρη λίστα οι διευθύνσεις 
αποστολής που χρησιμοποιούν. 

Μία διαφορετική προσέγγιση ήταν η πρόταση για τη βελτίωση των 
υπαρχόντων πρωτοκόλλων του Διαδικτύου, διατηρώντας παράλληλα 
συμβατότητα προς τα πίσω, ή η πρόταση εντελώς νέων πρωτοκόλλων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέτοιες μέθοδοι περιλαμβάνουν tarpits, 
puzzle και πιστοποίηση του αποστολέα. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες τεχνικές μεθοδολογίες, υπήρξαν 
προτάσεις για την καταπολέμηση του spam χρησιμοποιώντας κανονισμούς 
και πολιτικές μεθόδους. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν νόμους που 
θεωρούν τον αποστολέα υπόλογο (και αξιόποινο) για την πράξη του, 
διατήρηση «do-not-call» λιστών και χρέωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Δεδομένης της αυτόνομης και μη-κεντρικοποιημένης φύσης 
της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, τέτοιες δράσεις δεν έδειξαν μεγάλη 
επιτυχία. Οι κανονισμοί και οι νόμοι δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν 
παγκοσμίως, παρά μόνο στο πλαίσιο χωρών, ή ακόμη και μικρότερων 
διαχειριστικών μονάδων. Η χρέωση έχει τα ίδια προβλήματα με τους 
κανονισμούς, ενώ ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι οι «πολίτες» του 
Διαδικτύου δεν είναι συνηθισμένοι στο να πληρώνουν για μια τέτοια 
υπηρεσία. 

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των χρηστών παρέχει μία 
μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα του spam. Εάν οι χρήστες είναι 
εκπαιδευμένοι να αγνοούν το spam τότε ο ρυθμός απαντήσεων στα spam 
μηνύματα θα είναι τόσο μικρός που δεν θα υπάρχει λόγος αποστολής spam 
μηνυμάτων. Από την άλλη, τέτοια μακροπρόθεσμη και αποκλειστική 
εκπαίδευση είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι ο πληθυσμός 
του Διαδικτύου αυξάνεται εκθετικά και ανανεώνεται σταθερά. 

7.3.1. Σχετικές Εργασίες 
Μέχρι σήμερα η σχετική επιστημονική δουλειά για την καταπολέμηση 

του spam μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 

Μέθοδοι βασιζόμενοι στο περιεχόμενο: Αναζήτηση των μηνυμάτων για 
ύποπτο περιεχόμενο. Πολλές λύσεις ψάχνουν για συγκεκριμένες λέξεις, 
φράσεις ή μοτίβα για να φιλτράρουν τα μηνύματα spam. Παρόλα αυτά, 
αυτές οι μέθοδοι μπορούν να παρακαμφθούν εύκολα με τη χρήση 
συγκάλυψης λέξεων  (ανορθόγραφες λέξεις, χρήση εικόνων, κτλ), σπάσιμο 
συμβολοσειρών (πρόσθεση κενών μέσα στις λέξεις ή αντικατάσταση των 
γραμμάτων με το escaped equivalent) και αντικατάσταση κειμένου με 
εικόνες. 

Μέθοδοι βασιζόμενοι στην διεύθυνση IP: Οι αποστολείς των 
μηνυμάτων κατηγοριοποιούνται σε λευκές, γκρι και μαύρες λίστες. Οι 
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φερέγγυοι αποστολείς προστίθενται στις λευκές λίστες. Οι άγνωστοι 
αποστολείς προστίθενται στις γκρι λίστες. Ανάλογα με τη συμπεριφορά 
τους μπορούν να μεταφερθούν είτε στις μαύρες λίστες ή, αν αποδειχθούν 
spammers, στις μαύρες λίστες. Σήμερα οι μαύρες λίστες είναι αυτές που 
χρησιμοποιούνται ευρέως. Ένα μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο 
spammer μπορεί να χρησιμοποιήσει ψευδή διεύθυνση αποστολής, 
προσπερνώντας τα φίλτρα και επιπλέον οι νόμιμοι χρήστες μπορεί να 
μπλοκαριστούν εάν ο spammer χρησιμοποιήσει την διεύθυνσή τους. 

Μέθοδοι βασιζόμενοι στο πρωτόκολλο: Αλλαγές στα υπάρχοντα 
πρωτόκολλα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμη και προτάσεις για 
εντελώς νέα πρωτόκολλα που υποστηρίζουν τον αγώνα ενάντια στο spam 
[49], [50]. 

Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων φίλτρων spam όπως αυτή που 
προτείνεται στο [51]. Όπως και το φιλτράρισμα με βάση το περιεχόμενο, 
αυτές οι βάσεις δεδομένων βασίζονται στο ότι το ίδιο spam μήνυμα θα 
αποστέλλεται σε πολλαπλούς παραλήπτες. Τα μηνύματα spam μπορούν 
εύκολα να είναι παραμετροποιημένα για τον εκάστοτε παραλήπτη με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα επιτυχίας τέτοιων μεθόδων. 

Φιλτράρισμα με βάση τη φήμη [52]: Υιοθετώντας το μοτίβο των 
κοινωνικών δικτύων, φερέγγυοι χρήστες μπορούν να αναφέρουν ένα 
μήνυμα ως spam. Με αυτό τον τρόπο μόνο λίγοι χρήστες θα λάβουν το εν 
λόγω μήνυμα. Αν και αυτή η μέθοδος μειώνει τον αριθμό τελικών χρηστών 
στους οποίους φτάνει ένα spam μήνυμα, πάλι απαιτεί ένα αριθμό 
εθελοντών να κάνουν τις αναφορές μηνυμάτων. 

Αποτυπώματα, checksums και υπογραφές: Δημιουργώντας ένα 
checksum διαφόρων μερών του μηνύματος, ο εξυπηρετητής ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας μπορεί να ανιχνεύσει πόσες φορές έχει σταλθεί το μήνυμα. 
Τα Distributed Checksum Crealinghouses (DCC) χρησιμοποιούν fuzzy 
checksums για να αποτρέψουν τους spammers από το να προσθέτουν 
τυχαίους χαρακτήρες στο μήνυμα και να περνούν από τα φίλτρα [53]. 
Παράγοντας σωστά checksums, ο DCC μπορεί να ανιχνεύσει μαζικούς 
αποστολείς μηνυμάτων και να αναφέρει τον συνολικό αριθμό τελικών 
χρηστών που στοχεύει. Οι αναλύσεις των DCC χρησιμοποιούνται για το 
φιλτράρισμα μηνυμάτων από εργαλεία όπως το SpamAssasin [54]. 

Κρυπτογράφηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων: το PKI παρέχει την 
απαραίτητη υποδομή για την πιστοποίηση του αποστολέα των 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων [55]. Από την άλλη, μόνο ένα μικρό ποσοστό 
χρηστών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει έγκυρα πιστοποιητικά, 
κάνοντας το PKI άχρηστο. 
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Μόλυνση των λιστών spam: Τα εργαλεία σαν το Wpoison προσπαθούν 
να καταπολεμήσουν το spam προσθέτοντας τυχαίες ψεύτικες διευθύνσεις 
στους web crawlers των spammers [56]. Το πρόβλημα με τις τυχαίες 
διευθύνσεις είναι ότι ο spammer μπορεί εύκολα να τις ελέγξει και να τις 
απορρίψει. 

Τέλος, άλλες λύσεις προσπαθούν να μεταφέρουν το κόστος αποστολής 
spam στον ίδιο τον spammer. Οι spammers βασίζονται στην αποστολή 
μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχετικά 
μικρές χρονικές περιόδους. Προσθέτοντας καθυστερήσεις στην αποστολή 
του μηνύματος ή μικρές χρεώσεις για κάθε μήνυμα, το κόστος για τον 
spammer αυξάνει σημαντικά ενώ το κόστος για τον απλό χρήστη είναι 
μηδαμινό. 

Μόνο με το να κρατιούνται τα μηνύματα spam μακριά από τους 
φακέλους εισερχομένων συγκαλύπτεται το πρόβλημα, αλλά δεν 
διορθώνεται. Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις στον 
αγώνα κατά του spam δεν μεταφέρουν το πρόβλημα στον ίδιο τον 
spammer. Πιστεύουμε ότι ο μόνος πραγματικά αποδοτικός τρόπος 
καταπολέμησης του spam είναι να εξαλείψουμε το κίνητρο για την 
αποστολή του spam το οποίο και είναι, προφανώς, το κέρδος. 
Μεθοδολογίες που μειώνουν το κέρδος για κάθε spam μήνυμα χρειάζονται, 
ώστε να μειωθούν τα περιθώρια κέρδους του spammer. Το κέρδος έρχεται 
από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που προσπαθούν να «ψαρέψουν» τον 
παραλήπτη, ώστε να αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Στο επόμενο 
κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μία μέθοδο που μολύνει τις βάσεις 
δεδομένων των spammers με διευθύνσεις τις οποίες ένας εξυπηρετητής 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα δεχθεί να δρομολογήσει λόγω του ότι είναι 
έγκυρες διευθύνσεις. Από την άλλη όμως, η κίνηση αυτή δεν δρομολογείται 
ποτέ σε τελικούς χρήστες και έτσι ο ρυθμός απόκρισης στα μηνύματα spam 
θα μειώνεται, πράγμα που θα αυξάνει το κόστος για κάθε μήνυμα spam. 

7.4. Μόλυνση της βάσης δεδομένων του spam 
Οι spammers συλλέγουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι 

οποίες είναι υψηλής ποιότητας, δηλαδή διευθύνσεις οι οποίες είναι γνωστό 
ότι δουλεύουν. Σήμερα μια τυπική βάση δεδομένων ενός spammer περιέχει 
100% έγκυρες διευθύνσεις. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι αρκεί να πιαστεί 
στην απάτη μόνο μία διεύθυνση για κάθε ένα εκατομμύριο μηνύματα για 
να κρατηθεί ο spammer στην αγορά [57]. 

Η πρότασή μας είναι να κάνουμε την συλλογή έγκυρων διευθύνσεων 
όσο το δυνατό πιο δύσκολη. Το θεμιτό είναι να μειώσουμε το ποσοστό 
έγκυρων διευθύνσεων στο 10%, 1% ή και λιγότερο. Έτσι, ο αριθμός των 
μηνυμάτων που χρειάζεται για μία απάντηση είναι κατά μία ή περισσότερες 
τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος. Με αυτό τον τρόπο, χρειάζεται πολύ 
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περισσότερο από το πολύτιμο, και ακριβό, εύρος ζώνης για να κρατηθεί ο 
ρυθμός απαντήσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Η προφανής προσέγγιση είναι η εκπαίδευση των χρηστών ούτως ώστε 
να μην δημοσιοποιούν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις σε εμφανή μέρη 
στο Διαδίκτυο. Η προσέγγιση αυτή πιστεύουμε ότι είναι μη ρεαλιστική – 
τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, είναι μια εγωιστική 
προσέγγιση. Αν «αφαιρέσουμε» διευθύνσεις από τις βάσεις δεδομένων των 
spammers (εκπαιδεύοντας τους χρήστες), η ποιότητα των διευθύνσεων στις 
βάσεις δεδομένων παραμένει στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι των 
spammers που δεν έχουν αφαιρεθεί από τις βάσεις δεδομένων και δεν 
έχουν απαντήσει στα μηνύματα spam, θα λαμβάνουν πλέον ακόμη 
περισσότερα μηνύματα. 

Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μια συνεργατική προσέγγιση. Αυτή η 
προσέγγιση απαιτεί συνεργατικά να «προσθέτουμε» ψευδείς, αλλά παρόλα 
αυτά δρομολογημένες διευθύνσεις στις βάσεις δεδομένων των spammer. 
Όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, υπάρχουν κίνητρα για την συμμετοχή  και 
σε τοπικό (οργανισμός) επίπεδο και σε παγκόσμιο. 

Στον πραγματικό κόσμο, ο πληθυσμός P είναι «γνωστός» μέσω 
στατιστικών μελετών. Έτσι η παράμετρος P είναι ελεγχόμενη. Το ίδιο δεν 
είναι αληθές για τον πληθυσμό του Διαδικτύου και ιδιαίτερα για τις 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η πρότασή μας είναι να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε, με φθηνό 
τρόπο, τον στοχευόμενο πληθυσμό P, παρά να προσπαθήσουμε να 
μειώσουμε τον ρυθμό απαντήσεων r σε ένα σταθερό πληθυσμό. Και με 
τους δύο τρόπους, ο λόγος r/P θα μειωθεί σε τέτοιο βαθμό –ελπίζουμε- 
ώστε να πέσει κάτω από ένα κατώφλι που θα στείλει τον spammer εκτός 
αγοράς. Η γενική ιδέα είναι να δημοσιεύσουμε ψεύτικες διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μολύνουν τη βάση δεδομένων του 
spammer. Αν αυξήσουμε τις διευθύνσεις μας κατά ένα παράγοντα 10, τότε 
στα 100 μηνύματα spam μόνο r=10 μηνύματα τα οποία έχουν σταλθεί 
τυφλά στο δίκτυό μας, θα φτάσουν σε πραγματικό φάκελο εισερχομένων. 
Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες μας θα λαμβάνουν 90% λιγότερο spam. 

Θεωρούμε ως tC τους συνολικούς πόρους μίας επιχείρησης C. Πόροι 
μπορούν να είναι για παράδειγμα το εύρος ζώνης, η υπολογιστική ισχύς και 
ο αποθηκευτικός χώρος. Θεωρούμε ότι ένα μέρος eC αυτών των πόρων 
σπαταλιέται, για την επεξεργασία του spam. Θεωρούμε ότι eC << tC, 
δηλαδή το eC είναι μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών πόρων τις 
επιχείρησης. Αυτή η υπέρ-κατανομή άχρηστης επεξεργασίας αφιερώνεται 
μόνο στην αποδοχή ή και αποστολή spam μηνυμάτων. Τα μηνύματα αυτά 
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δεν αποθηκεύονται, ούτε υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, αλλά απλώς 
διαγράφονται με την παραλαβή τους. 

Αυτή η προσέγγιση είναι κερδοφόρα για όλους, αν εφαρμοστεί σε 
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε τοπικό (ιδιωτικό δίκτυο) επίπεδο, οι 
χρήστες του δικτύου παραλαμβάνουν 90% λιγότερο spam χωρίς 
ενασχόληση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι spammers πρέπει να διαθέσουν 
δέκα φορές περισσότερους δικτυακούς πόρους για να πετύχουν τη 
διατήρηση του ρυθμού απαντήσεων. Εδώ βρίσκεται και η ασυμμετρία του 
κόστους. Αυτή η ασυμμετρία είναι το κλειδί για τη μεταφορά του κόστους 
του spam πίσω στον ίδιο τον spammer. Κρατώντας την υπόθεση της 
δεκαπλάσιας αύξησης, ο spammer πρέπει να αυξήσει κατά πολύ τους 
δικτυακούς πόρους που θα χρησιμοποιεί για την αποστολή των spam 
μηνυμάτων δεδομένου ότι είναι και η μόνη δικτυακή κίνηση που ο ίδιος 
παράγει. Από την άλλη, για κάθε δίκτυο η δικτυακή κίνηση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ελάχιστη σε σχέση με το web surfing, την 
μεταφόρτωση αρχείων ή και την P2P κίνηση. Για το λόγο αυτό, η αύξηση 
του κόστους από την αυξημένη δικτυακή κίνηση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 

Μία πρώτη αντίδραση είναι να πει κάποιος ότι αυτή η προσέγγιση θα 
φέρει σε ένα δίκτυο αυξημένη κίνηση spam μηνυμάτων. Ένα μέσο spam bot 
στέλνει περίπου 10 spam μηνύματα τη μέρα στο ίδιο δίκτυο [58] [59]. Αυτό 
γίνεται για να μειώσει την απόδοση των υπαρχόντων μεθόδων ενάντια στο 
spam και στις μαύρες λίστες. Πρόκειται για μεθόδους οι οποίες επαφίενται 
στην ανίχνευση απότομων αλλαγών (spikes) στον ρυθμό εισερχομένων 
μηνυμάτων, ή στην επιμονή αποστολής μηνυμάτων από συγκεκριμένους 
προορισμούς. Από την άλλη, αυτό το γεγονός δρα ως μία ακόμη ενισχυτική 
παράμετρος για την προσέγγισή μας. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των spam 
μηνυμάτων που καταλήγουν σε ένα δίκτυο δεν είναι ανάλογος του αριθμού 
διευθύνσεων του δικτύου αυτού που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του 
spammer. Περιορίζεται από ένα πάνω κατώφλι το οποίο βοηθάει το spam 
bot στο να μείνει μη ανιχνεύσιμο από τα προσωπικά ή κατανεμημένα 
φίλτρα ενάντια στο spam. Έτσι, όσο περισσότερο καταφέρουμε να 
μολύνουμε τις βάσεις δεδομένων των spammers με ψεύτικες διευθύνσεις 
που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, τόσο λιγότερα spam μηνύματα 
θα φτάνουν στους φακέλους εισερχομένων των πραγματικών χρηστών του 
δικτύου αυτού. 

7.4.1. Πρακτικά παραδείγματα 
Η επιχείρηση συντηρεί μία έξυπνα σχεδιασμένη σελίδα που περιέχει 

την «ηλεκτρονική ατζέντα» της επιχείρησης και αφήνει να «διαρρεύσουν» 
οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της επιχείρησης. Ένας spam crawler πρώτης 
γενιάς εύκολα θα συλλέξει τις διευθύνσεις αυτές και θα τις στείλει στην 
βάση δεδομένων του spammer για να ξεκινήσει να στέλνει τα μηνύματα. 
Είναι εύκολο να δούμε ότι με τη δέσμευση κάποιων παραπάνω πόρων, οι 
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οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την επιπλέον κίνηση που θα «παράγουν» 
αυτές οι ψεύτικες διευθύνσεις, πολύ λιγότερα spam μηνύματα θα 
δρομολογηθούν στους φάκελους εισερχομένων της επιχείρησης. Εάν η 
επιχείρηση έχει 10 έγκυρες διευθύνσεις και ο spammer στέλνει 10 
μηνύματα ημερησίως, 1 μήνυμα την ημέρα θα φτάσει σε κάθε πραγματική 
διεύθυνση. Από την άλλη, εάν η επιχείρηση καταφέρει να μολύνει τις 
βάσεις δεδομένων των spammer με άλλες 90 ψευδείς (αλλά  
δρομολογήσιμες) διευθύνσεις και ο spammer συνεχίσει να στέλνει 10 
μηνύματα την ημέρα τότε, στατιστικά, μόνο ένα μήνυμα την ημέρα θα 
φτάνει σε πραγματικό φάκελο εισερχομένων για όλη την επιχείρηση. Έτσι, 
η επιχείρηση γίνεται πιο παραγωγική και λαμβάνει λιγότερο «πραγματικό» 
spam. 

Για να καταπολεμηθούν οι spam crawlers δεύτερης γενιάς, η 
επιχείρηση συλλέγει ψεύτικη «ηλεκτρονική ατζέντα» και από άλλες 
επιχειρήσεις (πελάτες ή προμηθευτές). Οι διευθύνσεις αυτές γίνονται 
ευχαρίστως δεκτές από τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 
επιχείρησης και έτσι αυξάνεται το «attack surface» για τον spammer. 
Δηλαδή, περισσότερα άχρηστα μηνύματα δεν θα φτάσουν ποτέ σε 
πραγματικούς φάκελους εισερχομένων. 

Άλλη μέθοδος συλλογής διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – 
εκτός από τους spam crawlers – είναι τα worms, που πραγματοποιούν αυτή 
τη συλλογή ως μέρος των πολλαπλών λειτουργιών τους (DDoS, Spam, Key 
logging, κτλ). Όταν ένα worm μολύνει ένα σύστημα, έχει στη διάθεσή του 
ένα σετ από 100% έγκυρες διευθύνσεις, οι οποίες υπάρχουν στις διάφορες 
τοπικές ατζέντες του χρήστη. Με την χρήση ειδικά κατασκευασμένων 
honeypots μπορούμε να ελέγξουμε και αυτού του είδους την 
συγκεντρωμένη πληροφορία. Τα honeypots μπορούν να κρατούν 
«ατζέντες» γεμάτες με έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
που όμως δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς χρήστες. Παράλληλα, αν και η 
μόλυνση των συστημάτων των πραγματικών χρηστών δεν είναι θεμιτή, 
είναι αναπόφευκτη. Αυτό το γεγονός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον 
αγώνα κατά του spam. Οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται αόρατες 
ψεύτικες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον πάροχό τους. 
Δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό κόστος για τους χρήστες στο να κρατούν 
αυτές τις διευθύνσεις στο σύστημά τους και, αν το σύστημα του χρήστη 
μολυνθεί, τότε έχουμε το επιπλέον πλεονέκτημα τού να γεμίσει η βάση 
δεδομένων του spammer με περισσότερες ψευδείς διευθύνσεις. Οι web 
εξυπηρετητές μπορούν επίσης να δώσουν ψεύτικες διευθύνσεις στους web 
crawlers. Ο εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να 
παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να σβήνει τα μηνύματα που αποστέλλονται σε 
αυτές τις διευθύνσεις αμέσως με την παραλαβή τους. Το Σχήμα 16 
περιγράφει την ροή της πληροφορίας κατά τη παραπλάνηση των εργαλείων 
συλλογής διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 



Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 87 

 

 

 

Σχήμα 16: Χειραγωγώντας τους web crawlers και τα worms. 

7.5. Συμπεράσματα 
Προτείναμε μία πρωτότυπη προσέγγιση καταπολέμησης του spam - το 

ίδιο το spam. Η προσέγγισή μας είναι να μολύνουμε τις βάσεις δεδομένων 
των spammers με ψεύτικες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι 
οποίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς χρήστες. Έτσι, οι spammers 
ξοδεύουν κατά τάξεις μεγέθους περισσότερους πόρους για να διατηρήσουν 
τον ελάχιστο αριθμό απαντήσεων που θα τους κρατήσει στην αγορά. Η 
ασυμμετρία των πόρων είναι το κλειδί για την επιτυχία της προσέγγισής 
μας. Ο spammer ξοδεύει όλους τους πόρους του για την αποστολή spam 
μηνυμάτων, ενώ οι παραλήπτες ξοδεύουν μόνο ποσοστό των πόρων τους 
για την επεξεργασία της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
συμπεριλαμβανομένου και του spam.  
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8. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 
 Το πρόβλημα των επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών είναι ένα δομικό 

πρόβλημα του Διαδικτύου και έχει το χαρακτηριστικό της μεγάλης 
απλότητας στην εκτέλεση, αλλά και της μεγάλης πολυπλοκότητας στην 
αντιμετώπισή του. Από όλες τις υποκατηγορίες των επιθέσεων αυτών, η 
επίθεση "πλημμύρας" είναι και η δυσκολότερη στην αντιμετώπισή της, 
δεδομένου ότι μπορεί να αποκρυφτεί η διεύθυνση IP προορισμού των 
κόμβων της επίθεσης. 

Κάνοντας εκτενή ανάλυση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε 
αυτού του είδους DDoS επιθέσεις και του τρόπου οργάνωσης και εκτέλεσης 
αυτών, αναπτύξαμε μια μεθοδολογία (σχήμα) που βασίζεται στο 
μαρκάρισμα πακέτων για την αντιμετώπισή τους. Το σχήμα αυτό, σε 
αντίθεση με τα υπόλοιπα σχήματα, παρέχει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος 
της επίθεσης σε πραγματικό χρόνο, όπως και τη δυνατότητα ανίχνευσης 
των πραγματικών πηγών της επίθεσης μετά το πέρας αυτής. Το σχήμα έχει 
επίσης από κατασκευής προστασία από παρεμβάσεις στο μαρκάρισμα από 
κακόβουλους δρομολογητές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε 
σενάρια μερικής εγκατάστασής του. 

Δεδομένης της ύπαρξης του σχήματος που αναπτύξαμε, 
δημιουργήσαμε και περιγράψαμε τις λεπτομέρειες υλοποίησης μίας 
αρχιτεκτονικής εκμετάλλευσης των μαρκαρισμάτων για το φιλτράρισμα σε 
πραγματικό χρόνο, και κατά προτεραιότητα, των δικτύων που λαμβάνουν 
μέρος σε μία DDoS επίθεση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις 
απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισμού που εγκαθιστά το σύστημα αυτό. 

Τέλος, αναγνωρίζοντας το ρόλο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και 
στην κατασκευή δικτύων DDoS επιθέσεων και ως ενός είδους DDoS 
επίθεσης, περιγράψαμε μία προσέγγιση καταπολέμησής της με βάση τη 
μόλυνση των λιστών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αναγνωρίζουμε ότι τα εργαλεία και οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση DDoS επιθέσεων εξελίσσονται συνεχώς, 
όπως επίσης αναπτύσσονται νέες τεχνικές εξάπλωσης και διαχείρισης των 
DDoS δικτύων. Σκοπός μας είναι η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση 
τόσο των εργαλείων που εμφανίζονται όσο και των διαφορετικών 
προσεγγίσεων που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου. 

Εντοπίζουμε τρεις περιοχές στις οποίες το προτεινόμενο σχήμα 
χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, όπως το IPv6, τα θετικά λάθη και η 
αδυναμία καθολικής εγκατάστασης του σχήματος παγκοσμίως. 
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Δεδομένου ότι η 6η έκδοση του πρωτοκόλλου IP άρχισε εδώ και μερικά 
χρόνια να εγκαθίσταται στα δικτυακά συστήματα παγκοσμίως, χρειάζεται 
να ερευνήσουμε τη δυνατότητα μετατροπής του προτεινόμενου σχήματος 
στο IPv6 και να αναγνωρίσουμε αν και ποιά από τα χαρακτηριστικά του 
προτεινόμενου σχήματος υπάρχουν ήδη ή δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης. 

Τα θετικά λάθη του προτεινόμενου σχήματος εξαρτώνται από τον 
αριθμό των ακραίων δρομολογητών του δικτύου όπου είναι εγκατεστημένο 
το προτεινόμενο σχήμα. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο σχήμα 
εγκατασταθεί καθολικά (σε παγκόσμια κλίμακα) και δεδομένου του ρυθμού 
αύξησης των συστημάτων που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, η 
πιθανότητα θετικού λάθους του σχήματος μπορεί να αυξηθεί σε μη ανεκτά 
όρια. Μελλοντικός σκοπός μας είναι ο μηδενισμός της πιθανότητας θετικών 
λαθών ή η απομάκρυνση του παράγοντα των ακραίων δρομολογητών από 
τον υπολογισμό της πιθανότητας θετικού λάθους. 

Τέλος, αναγνωρίζουμε την ανάγκη  ποσοτικού υπολογισμού της 
επίπτωσης που έχει η μερική (μη καθολική) εγκατάσταση του 
προτεινόμενου σχήματος στο Διαδίκτυο ή στο δίκτυο ενός μεγάλου 
οργανισμού, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών τεχνικών 
εγκατάστασης που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις αυτές. 

Οι κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών εκμεταλλεύονται τις 
εγγενείς αδυναμίες του πρωτοκόλλου IP και γι' αυτό το λόγο είναι πρακτικά 
αδύνατο να αντιμετωπιστούν πλήρως όλες οι μορφές τους. Οι μόνες 
μεθοδολογίες που μπορούν να έχουν τη δυνατότητα συνολικής 
αντιμετώπισης τέτοιου είδους επιθέσεων είναι αυτές που εστιάζουν στο 
ίδιο το πρωτόκολλο IP, είτε ως βοηθητικές τεχνολογίες, είτε ως μέρη μιας 
μελλοντικής έκδοσης του πρωτοκόλλου. Η διατριβή αυτή και το 
προτεινόμενο σχήμα που περιγράψαμε είναι ένα βήμα προς την ανάπτυξη 
μιας μεθοδολογίας εξ’ ολοκλήρου αντιμετώπισης των κατανεμημένων 
επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών. 
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