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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou síťového provozu a detekcí anomálií 
v síťovém provozu pomocí různých nástrojů. V první části práce jsou vysvětleny 
metody cílených útoků na odepření služby. Ve druhé části se věnuji realizaci ochrany 
pomocí vybraných open-source řešení. Třetí část práce si klade za cíl najít a porovnat 
vhodné reprezentanty z oblasti komerčních řešení. Cílem diplomové práce je porovnat 
nástroje na detekci kybernetických útoků cílených na odepření služby a vybrat 
nejvhodnější řešení z oblasti open-source i z oblasti komerční. 
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ABSTRACT 
This semester project presents an analysis of network traffic and detection of anomalies 
in network traffic by several various means. In the first part of the paper there is an 
explanation of the methods aiming at denial of service. Then in the second part an 
implementation of protection by means of selected solutions is presented. The intent is 
to compare these means which are supposed to detect cyber attacks aiming at denial of 
service. Another intent is to choose the best solutions from the categories of open-
source and commercial solutions. The target of the master thesis was to work out a 
comparison between actual solutions for detection of DoS and DDoS attacks.  
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ÚVOD 
V uplynulých letech můžeme pozorovat trend vzestupných hromadných útoků na 
odepření služeb. Dříve útočníci používali jednoduchých nástrojů, které měly za cíl 
zahltit linku oběti a tím omezit provoz legitimních uživatelů. Tyto ojedinělé útoky ale 
bylo poměrně jednoduché odhalit a proto útočníci přišli s novými metodami útoků, a to 
distribuovanými. 

Distribuované útoky jsou specifické tím, že v jednom čase útočí tisíce zařízení 
současně. Ve většině případů takto útočí zařízení obětí, které o tom ani nevědí. 
Distribuované útoky se staly za poslední roky velkým problémem. Nárůst síly těchto 
útoků je také zapříčiněn trhem, který produkuje stále nová zařízení, která dokážou 
spustit některý základní operační systém a jsou připojena k Internetu. Již jsou známé 
útoky, kdy většina zotročených zařízení byla ze sítě IoT, tedy routery, žárovky či 
mobilní telefony. 

Moje práce má za cíl přiblížit problematiku útoků ze strany útočníka tak, aby 
čtenář pochopil slabiny svého vlastního systému a díky této publikaci věděl, která 
metoda zabezpečení infrastruktury je pro něj ta nejvhodnější. 

Tato diplomová práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první se věnuji 
obecnému přiblížení problematiky. Ve druhé kapitole se zaměřuji na open-source 
nástroje, které je možné nainstalovat na jakýkoli počítač s operačním systémem Linux. 
V třetí kapitole se věnuji komerčním, robustnějším nástrojům na analýzu provozu na 
základě behaviorální analýzy a signatur škodlivého provozu. 
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1 ANALÝZA  A  NÁVRH  
Otázka detekce anomálií v síťovém provozu je úzce spjata s otázkou bezpečnosti. Za 
posledních několik let je vidět velký nárůst v počtu kybernetických útoků jak hrubou 
silou (DoS1, DDoS) tak i sofistikovanějšími metodami. Na tyto útoky se snaží jak ISP 
provideři tak poskytovatelé různorodých služeb odpovědět odpovídajícím 
zabezpečením.  

1.1 Typy útoků 

Kybernetické útoky můžou být vedeny z mnoha důvodů. Nejčastějšími jsou útoky na 
odepření služby DoS, popřípadě distribuovaný DoS, tedy DDoS. Tento typ útoku 
způsobí nedostupnost dané služby a tím pádem finanční ztráty na straně oběti. Každý 
typ útoku na odepření služby je specifický provedením či způsobem, jakým je 
proveden. Těmto způsobům se říká signatury škodlivého provozu. Dalším nejčastějším 
důvodem útoku je získání citlivých informací.  

1.1.1 SYN Flood 
SYN Pakety jsou součástí komunikace TCP. Těmito pakety se navazuje spojení. Klient 
odešle paket SYN a server odpoví SYN-ACK. V tuto chvíli je spojení otevřené a server 
čeká na odpověď ACK. Odpověď ale nedorazí, nebo dokonce je podvržena zdrojová IP 
adresa klienta, takže poté server odpoví úplně na jinou IP, ze které se odpovědi nedočká 
[2]. Cílem této metody je vyčerpání fronty polootevřených spojení a server tudíž nemá 
kapacitu na obsluhu regulérního provozu. Následující obrázek znázorňuje navazování 
TCP spojení. Červeně zvýrazněná odpověď je klientem zamlčena.  

 

Obrázek 1.1  Navazování TCP spojení a zamlená odpověď ACK od klienta 
                                                 
1 DoS – zkratka Denial of Service – útok, jehož cílem je cílovou službu znefunkčnit 

Klient Server 

SYN 

SYN-ACK 

ACK 
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Obrana proti útoku SYN je ve využití tzv. Cookie, tzn, že server do odpovědi SYN-
ACK vloží unikátní číslo, které poté očekává v odpovědi ACK. V tento moment server 
nealokuje žádné systémové prostředky a pokud do stanovené doby nedorazí očekávaná 
odpověď ACK s platnou Cookie, je záznam z paměti vymazán. Pokud odpověď dorazí, 
server otevře spojení s klientem. 

1.1.2 TCP flood 
[2] Princip TCP záplavového útoku je zahlcení cíle velkým množstvím paketů s cílem 
vyčerpání systémových zdrojů. Nejčastěji zahlcení linky nebo vytížení serveru na 
hodnotu, kdy nedokáže požadavky zpracovat v čase před ukončením spojení. Často také 
bývají podvrženy zdrojové adresy. Pro efektivní útok je potřeba vybírat otevřené porty, 
nejčastěji 80 (HTTP), 443 (HTTPS) nebo 53 (DNS). Čím větší odpověď musí server 
odeslat nebo čím větší výpočetní výkon je potřeba ke zpracování jednoho požadavku, 
tím je útok účinnější.  

1.1.3 UDP flood 
UDP protokol je specifický v tom, že nevysílá odpověď o přijetí paketu. To dává 
útočníkům značnou výhodu. V případě TCP je možné filtrovat pakety na základě 
chybějící odpovědi ACK, při detekci UDP útoku nikoli. Provoz UDP se tak může zdát 
legitimní. Detekce takového útoku je tedy možná na základě počtu paralelních spojení 
popřípadě, připojování na port, který není otevřený. 

1.1.4 HTTP GET flood 
Princip HTTP GET flood útoku je v zasílání požadavků GET na adresu oběti. Většina 
útoků pomocí HTTP GET požadavků je specifická tím, že jsou požadavky vysílány ve 
velmi krátkých časových intervalech a velmi často s mnoha chybějícími údaji. Pomocí 
HTTP protokolu komunikují zejména prohlížeče, které do HTTP požadavku přidávají 
například hodnotu Cookie, prohlížeč a jeho verzi, ze kterého je připojováno, jazyk 
počítače, typ operačního systému, atp. Metoda detekce je založena na detekování HTTP 
požadavku s chybějícími údaji. 

1.1.5 DNS flood 
Z hlediska návrhu útoku je asi nejzajímavější útok na DNS. DNS funguje na TCP i 
UDP, takže detekce útoku je komplikovanější. Poskytovatel DNS služeb si musí dát 
pozor na správnou konfiguraci DNS serveru. DNS servery se většinou používají pro 
vnitřní sítě. Avšak lze nastavit DNS tak, aby naslouchal příchozím požadavkům 
z internetu. Při podvržené zdrojové adrese poté DNS server odpověď odešle na cíl oběti. 
DNS server se tak stal součástí sofistikovanější metody útoku na odepření služeb. 
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Obrázek 1.2  Grafické znázornění DNS flood útoku 

1.1.6 ICMP flood 
ICMP protokol je implementován do každého zařízení, které chce komunikovat pomocí 
TCP/IP, tudíž se podpora tohoto protokolu nachází i v zařízeních IoT, která jsou velmi 
často k takovým útokům zneužívána. ICMP flood je založen na principu zasílání ICPM 
zpráv (většinou PING) na adresu oběti. Oběť se snaží na každý požadavek odpovědět 
(ECHO REPLY), čímž zahlcuje linku i směrem zpět. Cílem útoku je vyčerpat kapacitu 
linky oběti. Tento útok byl historicky již mnohokrát využit k útoku na kořenové DNS 
servery internetu. Nejjednodušší způsob, jak se bránit útokům zneužívající PING, je 
vypnout odpověď ECHO REPLY. Bohužel mnoho aplikací nepracuje korektně, pokud 
není možné ověřit, zda-li je protistrana stále na příjmu pomocí ICMP. To dělá boj proti 
útokům ICPM značně složitější. 

1.1.7 Útoky na zranitelnosti 
Neméně zajímavé metody jsou na aplikační vrstvě. Časté jsou také útoky na známé 

zranitelnosti starších verzí různých komponent [1]. Může jít o HTTP daemona, modulu 
PHP či samotné aplikace běžící na tomto serveru. Pomocí této známé zranitelnosti může 
útočník propašovat svůj kód na server a poté jej spustit. Většina propašovaných kódů je 
určena pro záplavový TCP, UTP útok nebo rozesílání SPAMu [2]. 

1.1.8 Další možnosti útoku 
Metod, jak lze útočit na oběť, je bohužel hodně a stále se objevují nové. Z těch 
známějších např. ARP spoof, který je založen na rozesílání ARP Request nebo ARP 
Replay požadavků, které způsobí narušení konzistence ARP tabulek směrovačů nebo 
switchů a ty nejsou poté schopny správně přepínat.  

Útočník DNS Server 

DNS 
QUERY 

DNS QUERY 
RESPONSE 

Oběť 
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1.2 Možnosti ochrany 

1.2.1 Ochrana na základě rozložení zátěže 
Ochrana na základě rozložení zátěže se také nazývá reverzní proxy.[1] Jedná se, jak již 
sám název napovídá, o rozložení zátěže na více fyzických serverů. Nejlépe bude 
demonstrovat funkčnost následující obrázek: 

 

Obrázek 1.3  Rozložení zátěže pomocí reverzní proxy 

Toto zapojení má tedy nejslabší článek řetězce přenosovou linku mezi hraničním 
routerem a serverem zajišťujícím reverzní proxy. Pokud tedy je útok silnější, než je 
kapacita linky, útok se dotkne i regulérního provozu. Tohoto nedostatku lze docílit 
zapojením Reverzní proxy do zapojení HA2. V případě zapojení HA by zapojení pro 
dva servery pro rozložení zátěže vypadalo následovně: 

 

Obrázek 1.4  Rozložení zátěže pomocí reverzní proxy v zapojení HA 

Princip této metody je fyzické navyšování výpočetního výkonu a přenosových kanálů 
tak, aby útočník tyto prostředky nebyl schopen vyčerpat a regulérního provozu by se 
tedy útok nedotkl. Dnešní clusterové řešení, zejména VMWare nebo Citrix, jsou 
dokonce schopny navyšovat hardwarový výkon za chodu dle potřeby.  

1.2.2 Ochrana na základě filtrování provozu 
Ochrana na základě filtrování provozu je postavena na principu blokování škodlivého 
provozu předtím, než dorazí do našeho střeženého aktiva, viz obrázek 1.5. 

                                                 
2 HA – Zkratka High Availability (vysoká dostupnost), znamenající zapojení v redundanci, kdy se 

počítá se selháním kteréhokoli prvku.  

DB Rev. Proxy Server 1 

Server 2 Rev. Proxy DB 

DB Rev. Proxy 
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Obrázek 1.5  Filtrování provozu pomocí firewallu 

Zde vidíme blok s názvem Firewall, který blokuje příchozí provoz na základě 
určitých přednastavených pravidel. Běžné nastavení Firewallu je nastavené pravidlo pro 
maximální počet paralelních spojení. Výhodou tohoto řešení je jeho velmi nízká 
pořizovací cena. Pokud ale uvážíme scénář, který zahrnuje útok silnější, než je kapacita 
linky, ztrácí toto řešení smysl. Stejně tak není možné odhalit tzv. pomalý DDoS útok, 
který je specifický zasíláním malého množství požadavků na stranu oběti, avšak 
z velkého množství útočících zařízení. V tomto případě je velmi složité určit, které 
zařízení se chová legitimně a které nikoli. 

1.2.3 Ochrana na základě behaviorální analýzy 
Analýza chování uživatelů na síti je jednou z těch sofistikovanějších metod. K jejímu 
fungování potřebujeme stroj provádějící analýzu, zdroj dat k analýze a poté další stroj 
provádějící blokaci. Blíže může situaci vysvětlit následující obrázek: 

 

Obrázek 1.6  Základní zapojení ochrany pomocí behaviorální analýzy 

V tomto nejjednodušším zapojení probíhá analýza provozu na stroji, který 
neovlivňuje hlavní linku. Provoz je odkloněn pomocí TAPu [1], který hlavní linku 
neohrožuje ani při výpadku napájení. Z tohoto hlediska se jedná o vnoření bez dopadu. 

Analyzátor provozu provádí analýzu podle určitých učících algoritmů. Pokud 
vyhodnotí, že na síti právě probíhá útok, může pomocí BGP provést injekci (interní 
nebo externí) tak, že hraniční router tento provoz přesměruje do blackhole3 a 
k odfiltrování škodlivého provozu dojde již na hranici sítě. Výhoda tohoto řešení je, že 
po vzájemné dohodě providerů může tato informace být vypropagována až k upstream 
providerovi. Další výhoda tohoto řešení je velice efektivní využití v zapojení HA: 

                                                 
3 Blackhole (černá díra) - Jedná se o virtuální rozhraní routerů fungující jako prázdná síť s tím, že 

všechny pakety jsou zahozeny. Velká výhoda odroutování [2] provozu do blackhole je, že se dá 
distribuovat napříč routery pomocí směrovacích protokolů a k odroutování provozu může dojít již na 
perimetr autonomní oblasti. 

DB Firewall Server 

DB TAP Server 

Analýza 
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Obrázek 1.7  Ochrana pomocí behaviorální analýzy v zapojení HA 

V tomto případě je využito sběru dat z hraničních routerů. To lze dosáhnout dvěma 
způsoby. První možností je zrcadlení provozu daných portů na mirror nebo SPAN [1] 
port daného routeru. Druhou (elegantnější metodou) je zasílání NetFlow dat přímo 
z hraničních routerů na daný analyzátor. Výhodou je, že data již jsou předzpracována do 
aplikací, která tato NetFlow data již bez problémů zpracují. Nevýhoda NetFlow4 je 
rozdílná implementace u jednotlivých výrobců routerů. Známé jsou například problémy 
s časem a chybějícím číslem portu u routerů a switchů od firmy Cisco. Routery a 
Switche Juniper například bezchybně zasílají pouze sFlow, které zase je 
komplikovanější zpracovat na úrovni aplikační vrstvy. Routery a switche HP zdá se 
v tomto porovnávání zatím vedou, protože prozatím nejsou známy velké nedostatky. 

1.3 OpenSource řešení 

1.3.1 DDoS-Deflate 
Jedná se o jednoduchý program pracující se statistikami provozu [3]. V případě, že 
počet paralelních spojení z dané IP adresy překročí nastavený limit, daná IP adresa se 
připíše na blacklist. Přednosti DDoS-Deflate jsou rychlá konfigurace, nízké nároky na 
výpočetní výkon a efektivita. Nevýhodami jsou nemožnost reagovat na nový typ útoku 
(například trochu slabší než jsou nastavená kritéria). 

1.3.2 fail2ban 
Sofistikovaný linuxový nástroj, který je založen na prohledávání systémových logů, kde 
se zaměřuje na neúspěšně přihlášené uživatele. [4] Jedná se tedy o přihlášení do SSH, 
SMTP, POP3, IMAP nebo HTTP. Veliká výhoda fail2ban je blokování IP adres snažící 
se přihlásit do Vašeho serveru již na síťové úrovni. Pokud se robotovi nepodaří 
přihlásit, server se pro něj stává nedostupný a tím pádem nezajímavý. 

                                                 
4 NetFlow – otevřený protokol vyvinutý společností Cisco Systems. NetFlow protokol slouží 

k monitorování síťového provozu a základě IP toků (z ang. flow – tok). Datové toky NetFlow lze poté 
využít k analýze či detekci síťových anomálií. 

DB Server1 

Server 2 DB 

Analýza 
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1.3.3 Modul mod_evasive pro Apache2 
Jedná se o modul pro HTTP server Apache2 [5].Tento modul je založen na počítání 
stažení jednotlivých stránek z jednotlivých IP adres. Instalace i konfigurace 
mod_evasive je rychlá. Při zapojení například s Nginx nebo se zapojením pomocí 
NATu a DDoS-Deflate je nutné si dávat pozor, jaká zdrojová IP adresa se ke stroji 
dostává. Pokud na bráně nefunguje správně překlad adres, můžou se všechny zdrojové 
adresy skrývat pod IP adresou brány a tudíž při provedeném útoku dojde k zablokování 
IP adresy brány a server se stává nedostupný pro veškerou vnější komunikaci. 

1.3.4 Nginx 
Opensource reverzní proxy pro HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 a IMAP požadavky [6]. 
Umožňuje distribuovat statický obsah a zbylý obsah distribuovat na servery dle 
nastavených priorit. Umožnuje nastavení maximálního počtu spojení z jedné IP adresy a 
tedy umožňuje předejít základním útokům DDoS.  

Historie tohoto balíčku sahá do minulosti, kdy se pro reverzní proxy využíval 
modul mod_proxy, který je předchůdcem Nginx. S rozvíjejím se odvětvím webového 
obsahu se tento modul vyvinul do samotného balíčku. Není tedy překvapením, že 
z původního Apache2 zdědil většinu svého kódu. Díky univerzálnosti a především 
efektivnosti zpracování jednotlivých požadavků si jej oblíbili i někteří giganti 
internetového odvětví jako je Seznam.cz, Dropbox, FTV Prima či GitHub. 

Velká výhoda je, že toto řešení je zdarma a jeho konfigurace je velmi jednoduchá. Další 
výhoda je neustálý vývoj, na kterém se podílí i vývojáři ze soukromých společností, 
kteří tento balíček vyvíjí pro své vlastní účely. 

1.3.5 Roboo 
Nádstavba Nginx se nazývá Roboo [7]. Roboo za Nginx odpovídá na příchozí 
požadavky ve speciálním tvaru tak, že regulérní prohlížeč na tuto výzvu odpoví 
v určitém tvaru. Jedná se o výzvu o nastavení Cookie, kterou nastaví pouze regulérní 
uživatel přicházející na web v dobré víře s regulérním webovým prohlížečem. 
Robotizovaný provoz na tuto výzvu neodpoví a IP adresa tohoto požadavku je na 
určitou (předem definovanou) dobu odeslána na blacklist. 

Tato metoda ověřování lze programově obejít pomocí spuštění vícero odlehčených 
virtuálních strojů s odlehčeným prohlížečem nebo pomocí PHP, kde stačí na server 
dohrát modul php_curl, který již umožňuje naslouchat požadavkům HTTP serveru a 
pružně uchovat a znovu odeslat COOKIE zpět. Nicméně obě tyto metody jsou poměrně 
náročné na systémové prostředy a tudíž není nutné s nimi při návrhu reálné ochrany 
DDoS ochrany počítat. 

1.3.6 HaProxy 
Technologicky podobný nástroj jako je Nginx [8]. Jedná se o reverzní HTTP proxy 
s možností detekce DDoS útoků. Detekce útoků je založena na sledování šířky pásma. 
HaProxy dokáže odolávat útokům SYN Flood. 
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1.3.7 DDOSMON 
Jedná se o nástroj detekující DDoS útoky na nízké úrovni [9]. Detekuje SYN, TCP a 
UDP útoky. Detekce je založena na sledování šířky pásma jednotlivých IP adres. Tento 
nástroj je, na rozdíl od například HaProxy, možné použít na všechny služby běžící na 
chráněném stroji. 

1.3.8 FastNetMon 
Tento program umožňuje analýzu provozu pomocí NetFlow, sFlow nebo IPFIX 
přivedené na určité rozhraní [10]. V tomto případě se jedná o zapojení stejné jako 
využívá behaviorální analýza. Výhoda FastNetMon je ta, že nemusí běžet na serveru a 
nespotřebovávat jeho systémové zdroje. Analýza probíhá na odděleném stroji, který při 
detekci útoku může provést několik předdefinovaných akcí, jako je například spuštění 
předem definovaného skriptu nebo injektování směrovacího protokolu tak, že je provoz 
odroutován do blackhole již na hraničním routeru. 

1.3.9 OurMon 
Z oblasti open-source se jedná o jedno z nejpropracovanějších řešení [11]. OurMon 
umožňuje kromě monitoringu TCP a UDP paketů a flows také monitorování DNS 
požadavků, zachycení nesprávně nakonfigurovaných emailových klientů (pro možné 
rozesílání spamu), detekci BotNetů, detekci útoku z vnitřní sítě a mnohem více. Na 
každý typ útoku může OurMon reagovat odlišným způsobem. Právě tyto parametry 
dělají z OurMonu velmi zajímavý nástroj s velkým potenciálem. Z tohoto hlediska se 
jedná o jedno z nejvíce robustních opensource řešení na monitoring sítě.  

1.4 Komerční řešení 

1.4.1 CloudFlare 
CloudFlare Inc. je firma se stejnojmenným produktem, která nabízí ochranu webových 
služeb na principu reverzní proxy a vedení dynamických DNS záznamů [12]. Jako 
bonus je možné využít službu cache, která ukládá statický obsah, a tudíž snižuje 
celkový datový tok na server. Taktéž je možné využít zabezpečeného připojení HTTPS, 
který šifruje data mezi klientem a CloudFlare. Avšak CloudFlare umožnuje mnohem 
více. V závislosti na zvoleném plánu umožňuje využít například aplikační firewall či 
smluvní záruky stoprocentní dostupnosti.  

CloudFlare je zdarma pro využití základních funkcí. Pokročilé funkce jsou již 
měsíčně  placeny $20/$200/$5000 v závislosti na zvoleném plánu. 

1.4.2 Flowmon 
Brněnská firma se stejnojmenným produktem nabízí ochranu infrastruktury s názvem 
DDoS Defender, který se přikupuje jako plugin do jejich komplexního řešení Flowmon 
[13]. Řešení detekce je vyřešeno na základě behaviorální analýzy přesně tak, jak je 
popsáno na obrázku 1.5 nebo 1.6. Pro sběr dat se využívá sondy, která je 
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netransparentní, takže musí být zapojena pomocí TAPu nebo musí do sondy být 
vyvedena mirror nebo SPAN linka. Sonda data zpracuje a vygeneruje NetFlow Data, 
která se odešlou do Kolektoru. Kolektor data zpracuje a při vyhodnocení útoku zašle 
BGP injection na hraniční router. Nevýhoda tohoto zapojení je doba reakce na útok. 
NetFlow data se odesílají každé dvě minuty (v předchozí verzi 5 minut) do kolektoru a 
zde po zpracování je vyvolána reakce. Nejpozději tedy kolektor o útoku ví 2 minuty po 
začátku.  

Cena celého řešení se odvíjí od návrhu. Při uvažování monitorování 1x 1Gbps 
linky vyjde pořizovací ceníková cena na 374 970,- Kč za hardware + 66 245,- Kč za 
support ročně. V případě monitoringu více linek nebo linek optických se cena může 
vyšplhat až na miliony korun. 

1.4.3 Radware DefensePro 
Vychází z podobné koncepce jako Flowmon, avšak v tomto případě se jedná o výkonný 
router, který analyzuje provoz na síti a sám jej dokáže analyzovat a případný útok 
odvrátit [14]. Nastavování probíhá přes tzv. Scrubbing centrum. Výhoda tohoto řešení 
je vysoká rychlost směrování (8Gbps), v případě nejvyšší verze se jedná až od 12Gbps. 

DefensePro taktéž dokáže komunikovat s dalšími produkty od společnosti 
Radware, jak je například produkt AppWall, který slouží jako aplikační firewall. 

Cena Radware DefensePro je smluvní a záleží na dané situaci a obchodníkovi. 

1.4.4 Palo Alto Networks 
Společnost založená v Palo Alto, USA, zaměřující se na návrh a realizaci NG (Next 
Generation) Firewall. Produkty Palo Alto nabízí ochranu perimetru sítě, detekci 
anomálií, útoků či malware. Díky integrovanému switchi s vysokou přepínací rychlostí 
dokáží produkty Palo Alto detekovaný provoz také vyfiltrovat. Produkty Palo Alto se 
dodávají jako hardwarové zařízení tak jako virtualizované řešení pro VMware. 

Portfolio Palo Alto nabízí mnoho zařízení od menších firem až pro poskytovatele 
připojení. Nejvyšší verze umožňují přepínací kapacitu 20Gbps a využívají 40 procesorů 
rozdělených do 4 funkčních částí. Spolehlivost je zajištěna fyzickým oddělením datové 
a kontrolní sběrnice. Řada PA-5000 dokonce umožňuje výměnu komponent za běhu. 

NG firewall nabízí kontrolu aplikací, uživatelů a obsahu pomocí App-ID, User-ID 
a Content-ID. NG firewall je také specifický tím, že nerozlišuje aplikace podle 
použitých portů, ale podle informací v paketech zapouzdřených.  Díky tomu dokáží 
zařízení Palo Alto zabránit úniku citlivých informací či průniku mallwaru do vnitřní 
sítě. 

V době psaní této diplomové práce bylo zaznamenáno velké množství počítačů 
napadených ransomwarem5 WannaCry 2.0. Dne 12.5.2017 byly zaznamenány první 
případy nakažených počítačů tímto virem. Dne 17.5.2017 byla přidána signatura 
škodlivého viru do anti-mallware databáze Palo Alto [15].  

                                                 
5Ransomware – z angl. ransom – výkupné – vir znepřístupní přístup k počítači či datům a za znovu 

zprovoznění žádá peníze (většinou bitcoin). 
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1.4.5 GreyCortex – Mendel Analyst 
GreyCortex s.r.o. je softwarová společnost původně založená na Fakultě informačních 
technologií VUT v Brně. Mendel Analyst pracuje na podobné bázi jak výše uvedený 
Flowmon. Ke správné funkci vyžaduje síťové monitorovací zařízení – sondu, a místo 
sběru a vyhodnocování dat – kolektor. Mendel Analys využívá strojového učení, 
inspekce paketů a speciálně vyvinutého protokolu pro přenos dat mezi sondou a 
kolektorem. 

1.5 Shrnutí 
Z oblasti Opensource by se daly označit dvě řešení jako vhodná pro aplikaci pro 
chráněné aktivum. V prvním případě se jedná o Nginx, který je velmi vhodný pro 
použití u společností hostujících webové služby a emaily. Díky nastavení prahu detekce 
útoku lze odvrátit DDoS útoky a navíc zákazník získá systém pro rozložení zátěže, což 
v neposlední řadě může použít i v marketingové kampani. 

Velmi robustní systém reverzní proxy s ochranou proti DDoS nabízí také 
CloudFlare. Jedná se o komerční řešení, avšak jeho bezplatná verze bude stačit velké 
spoustě uživatelů. Umožňuje rovněž rozložení zátěže, tak jako Nginx. Přehledné 
statistiky a údaje o výkonnosti webu jsou vysokou přidanou hodnotou. Rovněž získání 
certifikátu SSL, který se aplikuje mezi CloudFlare a koncovým klientem je také velmi 
velká výhoda. Nevýhoda využití CloudFlare je nemožnost využití na jiné služby kromě 
HTTP. 

Pokud uvažujeme jako správci sítě (případně ISP), je potřeba přemýšlet jinak a to, 
jak detekovat nežádoucí provoz na kterékoli úrovni modelu ISO/OSI. Řešení typu 
DDoS-Deflate, stejně jako reverzní proxy v tomto případě nefungují, protože chrání 
pouze jednu konkrétní službu. Na řadu přichází behaviorální analýza. Z opensource 
řešení není moc na výběr, zato z komerčních řešení je možností o to více. Výběr řešení 
záleží na mnoha okolnostech jako je cena a typ střeženého aktiva, doba reakce na útok 
či finanční možnosti.  
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2 TESTOVÁNÍ OPENSOURCE ŘEŠENÍ 
Realizace porovnání ochrany proti DDoS probíhala jak na mém osobním vybavení, tak 
na školním vybavení v laboratoři SC.5.37. Jako generátor provozu byl využit školní 
přístroj Spirent Avalanche 3100, disponující 12ti 1Gbps porty a dvěma 10Gbps 
optickými porty. Ovládání generátoru Spirent Avlanache probíhá pomocí speciální 
aplikace. Kvůli tomu, že se generátor provozu nachází v interní testovací síti, bylo nutné 
vytvořit spojení VPN, které tento generátor zpřístupnilo vzdáleně. 

 

 

Obrázek 2.1  Generátor provozu a útoků Spirent Avalanche 3100 [16] 

2.1 Prostředí 
Testování proběhlo ve virtualizovaném prostředí VMware ESXi, který běží na 2 
soketovém serveru IBM, s procesory Intel Xeon L5520 a pamětí 50GB RAM. Na 
obrázku 2.2 je znázorněno síťové zapojení testovaného prostředí.  

Fyzické zapojení kvůli použití virtuálních sítí vypadá trochu odlišně. Virtuální sítě 
byly použity kvůli ochraně ostatních projektů běžící na virtualizačním stroji VMware. 
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Obrázek 2.2  Blokové schéma zapojení testovacího prostředí 

V následující tabulce popisuji seznam virtuálních strojů a jejich účel a parametry. 

Tabulka 2.1  Detailní soupis blokových prvků testovacího prostředí 

 
Název Účel Podrobnosti 

VMware Poskytování internetu do virtuální 
prostředí pomocí NATu. 

VMware ESXi, IP: 
192.168.1.1 

Gateway Routování provozu do virtuální sítě, 
překlad adres mezi vnitřní sítí VMwaru 
a virtuální sítí pro testování, překlad 
adres pro VPN, obsluha klientů VPN. 

OS Ubuntu, 1x Ethernet IP: 
eth0: 192.168.1.120, eth0:0: 
10.11.12.1, tun0: 10.8.0.1 

Web. Server Poskytování webového obsahu  OS Ubuntu, 1x Ethernet 

Brána Analýza a filtrování provozu OS Debian, 3x Ethernet, 
IP:10.11.12.100 

Avalanche Generování provozu IP: eth0: 192.168.1.2, eth7: 
10.11.12.200-250 

2.1.1 Gateway 
Jako gateway označuji stroj, který má za úkol zpřístupnit virtuální prostředí z internetu 
přes VPN tak, aby se dalo ke všem prvkům přistupovat tak, jako by byl VPN klient 
přímo připojen do této sítě. Tento stroj bylo nutné použít kvůli konfiguraci generátoru 
provozu Avalanche, který má administraci pouze pomocí externí aplikace spustitelné 
pod Windows. Přístup k virtuálním strojům pomocí konzole vSphere Client, určené pro 
správu VMware ESXi serveru, není také uplně funkční. Tato konzole slouží pro 

Brána 

vSwitch 2 

vSwitch 1 Avalanche 

Web. server 

Gateway 

VMware 
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spuštění a nainstalování nezbytných prostředků, aby bylo stroj možné ovládat pomocí 
nástrojů k tomu určených, jako je pro Linux SSH daemon, nebo pro Windows vzdálená 
plocha. 

Jako VPN server byl použit OpenVPN server naslouchající na portu 1194, který 
byl pomocí DNAT na VMwaru protunelován na tento stroj. Tento stroj poté požadavky 
VPN klientů překládá pomocí NATu do konečných sítí. NATu bylo nutné využít 
z důvodu chybějících zpětných směrování do VPN. 

2.1.2 Server 
Každá ochrana má za úkol chránit důležitá aktiva. V mém případě jsem zvolil 
nejčastější aktivum dnešních dnů a to webový server. Jako operační systém jsem zvolil 
OS Linux Ubuntu 16.04.1 LTS6. Jako webový server jsem použil balíček Apache2. Jako 
webovou stránku jsem zvolil výchozí stránku Apache2, protože se jedná o odlehčenou 
stránku která svým stylem velmi připomíná verze stránek uložené v cache reálných 
webů.  

2.1.3 Brána 
Za bránu zde označuji transparentní virtuální stroj, který slouží k filtraci provozu. Má 
vždy tři síťové karty. Dvě z nich jsou propojeny tak, aby vytvářely ethernetový propoj 
mezi generátorem provozu a cílovou službou. Třetí síťová karta slouží pro správu přes 
SSH. Jako operační systém pro tuto bránu používám OS Debian 8 a OS Ubuntu 16.04.1 
LTS.  

2.2 Postup měření 
Před samotným měřením efektivity jednotlivých řešení byl vytvořen čistý stroj, který 
byl uzpůsoben ke klonování. Tento stroj poté sloužil k testování jednotlivých metod 
filtrace provozu. 

Analýza toků probíhala za pomocí generátoru provozu Avalanche, který pomocí předem 
daných kritérií vytvoří scénář podle našeho návrhu. V mém případě se jednalo o 50 
stanic, které paralelně přistupovaly na server při 50 aktivních spojeních na jednoho 
klienta. Tento poměr byl vybrán jako ideální stav, kdy při spuštění těchto požadavků na 
webový server bez ochrany, dosahovalo využití linky 570 mbps a vytížení procesoru 
2.07 při dvouprocesorovém virtuálním stroji, tedy zátěž 100%. Při této zátěži trvá 
obsloužení požadavku průměrně 1 sekundu. 

                                                 
6 LTS (Long Term Support) – v překladu dlouho trvající podpora. Každý půlrok vychází nová verze 

Linuxu Ubuntu s podporou 3 roky. Každé 2 roky vychází verze LTS, která má zabezpečenou podporu 5 
let. 

7 Vytíženost procesoru na operačních systémech Linux je hodnocena čísly 3.XX, kdy vytížení se 
počítá podle počtu jader. Platí, že zatížení ku počtu jader je rovno celkové době čekání na vyhotovení 
požadavku. 
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2.2.1 DDoS-Deflate 
Opensource balíček DDoS-Deflate je možné stáhnout ze serveru GitHub [3], kde je 
sdílen pod licencí GPL v2. Jeho původním autorem je programátor vycházející pod 
přezdívkou ,,Zaf“. DDoS-Deflate vychází z informací podaných příkazem netstat, který 
zobrazuje aktuální seznam připojení. Při definování určitých pravidel, jako je 
maximální počet připojení v jednom okamžiku z jedné IP adresy, je poté program 
schopen IP adresu zablokovat pomocí iptables. 

Pro potřeby této práce je uvažováno pouze pojení pomocí bridge a pomocí 
překladu adres. Důvod je takový, že iptables se chová stejně k paketům směrovaným, 
tak překládaným. Rozdíl je pouze v tom, který hook8 bude tuto akci zpracovávat. 
Dalším důvodem je to, že překlad adres je považován za základní bezpečnostní politiku. 

Realizace tohoto zapojení pomocí bridge byla trochu komplikovanější. Cíl této 
realizace bylo vytvořit propojení dvou nezávislých rozhraní na jednom virtuálním stroji 
tak, aby se celé zapojení tvářilo transparentně. Pro transparentní propojení bylo tedy 
potřeba využít utilitu bridge-utils. Tento modul je potřeba do jádra dohrát pomocí 
příkazu: 

apt-get install bridge-utils 

Po instalaci je potřeba provést několik drobných úprav: 
brctl addbr br0 

ifconfig eth0 address 0.0.0.0 

ifconfig eth1 address 0.0.0.0 

brctl addif eth0 eth1 

ifconfig br0 up 

V tento moment máme zprovozněný bridge mezi fyzickým rozhraním eth0 a eth1. 
Pokud použijeme příkaz iftop9, vyspecifikovaný na rozhraní br0, stále nevidíme žádná 
data. Pro rozhraní br0 je ještě potřeba zapnout promiskuitní mód10: 

ifconfig br0 promisc 

Nyní je již komunikace viditelná a tedy analyzovatelná. Potíž nastává při filtraci 
provozu, která v zapojení pomocí most není možná. Filtrace provozu je možná pouze 
při přiřazení IP adresy na bridge.  

ifconfig br0 1.2.3.4 up 

Předchozí příkaz přiřadí IP adresu na bridge. 
                                                 
8 hook jsou místa ve kterých může byt během zpracovaní paketu v jádru operačního systému Linux 

k paketům, reprezentovaným v paměti datovými strukturami, přistupováno, případně mohou být 
modifikovány. 

9 Příkaz iftop slouží k zobrazení provozu na daném rozhraní. Pomocí přepínače -i je možné 
definovat dané rozhraní. Provoz poté program iftop zobrazí v grafické podobě. Tento program je potřeba 
do jádra dohrát pomocí apt-get install iftop. 

10 Pokud se alespoň jedno rozhraní nachází ve virtuální síti vSwitch, je potřeba na tomto switchi 
rovněž zapnout promiskuitní mód. V opačném případě se stane to, že do virtuálního rozhraní budou 
virtuálním switchem směrovány pakety pouze s touto MAC adresou. MAC adresa se definuje v nastavení 
virtuálního stroje. 
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Obrázek 2.3  Zapojení pomocí mostu 

Směrování paketů v zapojení pomocí mostu je velmi spolehlivé, avšak probíhá na 
nižší vrstvě. Pakety proudící tímto mostem se do vstupních pravidel iptables vůbec 
nedostanou. Tohoto zapojení lze využít jako transparentní sondy, která může sbírat data 
a odesílat je ke zpracování ve formě NetFlow. Avšak je potřeba počítat s tím, že se 
nejedná o vnoření bez dopadu. 

K tomu, abychom mohli pakety filtrovat je potřeba použít NAT. Zapojení pomocí 
NATu vypadá následovně: 

 

Obrázek 2.4  Zapojení pomocí překladu adres 

S použitím následujících příkazů lze přesměrování paketů zprovoznit. 
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-
destination 192.168.0.2:80 

iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 192.168.0.2 --dport 80 -j 
SNAT --to-source 10.0.0.2 

Tímto zapojením ale přicházíme o velké výhody mostu - transparentnost. Přes most je 
možné zasílat pakety tupu ICPM, ARP nebo také směrovací protokoly. Další nevýhoda 
je, že server samotný vidí pouze adresu brány (192.168.0.1), pokud se nepoužije 
parametr MASQUERADE. Dále je nutné mít v paměti, že na odpovědi ICMP paketů 
traceroute nebo ping odpoví vždy brána, nikoli server. 

Díky zapojení pomocí překladu adres již síťová komunikace putuje mezi vnitřními 
síťovými kartami skrz pravidla iptables, takže je tyto pakety možné filtrovat. 

V tomto zapojení se jeví DDoS-Deflate jako schopný nástroj, je možné nastavovat 
blacklist, whitelist, automatické obnovení zablokovaných IP po určitém čase atd. Avšak 
pokud je útok veden s nižší intenzitou, než je nastaven práh detekce, DDoS-Deflate 

eth0 eth1 

  DDoS-Deflate 

 
PC PC 

If: eth0 

IP: 10.0.0.2 

If: eth1 

IP: 192.168.0.1 

If: eth0 
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bude tento provoz považovat za regulérní. Při správném nastavení prahu detekce a 
spuštěného testu byl robotický provoz blokován a regulérní provoz byl přeposílán. 
Průměrné vytížení serveru v tomto případě bylo kolem 0.15. 

2.2.2 fail2ban 
Tento nástroj není uplně určen pro odvrácení útoku na odepření služeb, avšak mnoho 
DDoS útoků již probíhá sofistikovaněji, a proto je dobré tento nástroj mít nainstalovaný 
jako základ [4]. Instalace z repozitářů je velmi jednoduchá: 
apt-get install fail2ban 

Po instalaci stačí otevřít konfigurační soubor a upravit následující hodnoty: 
nano /etc/fail2ban/jail.conf 

ignoreip = 127.0.0.1/8 // Ignorované IP 
bantime = 600   // Délka blokace v sekundách 

findtime = 600   // Interval pro maxretry 
maxretry = 3   // Maximální počet nesprávných přihlášení 
v zadaném intervalu findtime 
 

Při této jednoduché konfiguraci jsme schopni během pár minut zabezpečit server proti 
hromadným útokům na prolamování hesel. Fail2ban také umí přizpůsobit nastavení 
každé službě zvlášť. Jeho konfigurační soubor je rozdělen na více částí podle dané 
služby, kde je možné definovat rozdílené nastavení například pro HTTP požadavky a 
jiné například pro SSH. 

2.2.3 Modul mod_evasive pro Apache2 
Instalace modulu mod_evasive je na stroji poháněném Debianem nebo Ubuntu 

velmi jednoduchá. Pomocí balíkovacího systému lze stáhnout modul z repozitáře tímto 
příkazem [5]: 
apt-get install libapache2-mod-evasive 

Po garantování přístupu do složek pro log je potřeba ještě přidat konfiguraci do 
Apache2: 
LoadModule evasive20_module /usr/lib/apache2/modules/mod_evasive20.so 
<IfModule mod_evasive20.c> //název modulu 
DOSHashTableSize 3097  //Definice top-level uzlů pro každý prvek 
hash tabulky. Čím větší, tím rychlejší, ale spotřebuje více paměti 
DOSPageCount 20  //Maximální počet stejných požadavků z jedné IP 
za 1 sekundu 
DOSSiteCount 50 //Maximální počet různých požadavků z jedné IP za 1 
sekundu 
DOSPageInterval 1  // Interval počítání DOSPageCount 
DOSSiteInterval 1  // Interval počítání DOSSiteCount 
DOSBlockingPeriod 300 // Doba trvání blokace uživatele v sekundách 
DOSLogDir "/var/log/apache2/evasive" // Soubor s logy 
DOSEmailNotify muj@vutmail.cz  // Email na zasílání upozornění 
</IfModule> 

Díky jednoduché konfiguraci je možné tento modul zprovoznit v řádu minut. Modul též 
umožňuje nastavené zaslání informací o aktuálním DoS nebo DDoS útoku na email 
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velmi jednoduše. Po konfiguraci je nutné pouze restartovat Apache2 a modul již 
vykonává svou práci. 
service apache2 restart 

Měření výkonu modulu mod_evasive je velmi ovlivněno faktem, že musí běžet na 
stejném stroji, který zpracovává data. Je tedy velmi těžké hodnotit efektivitu. Při 
testování docházelo ke dvěma stavům. První stav je nastavení testu tak, že počet 
požadavků z generátoru nedosáhl úrovně nastavené v konfiguraci a tudíž nebyl útok 
detekován. V tomto případě bylo zatížení serveru rovné stejné zátěži, jako by daný 
server byl bez ochrany, tedy 2.05, tj. více než 100%. Druhý případ nastal, když síla 
útoku byla nastavena vyšší než dovolovala konfigurace mod_evasive. V tomto případě 
došlo k zablokování veškeré komunikace a tedy vytížení serveru bylo po ustálení 
prvotní špičky přibližně 0.10.  

2.2.4 Nginx 
Nginx je postaven na principu rozložení zátěže [6]. Z tohoto důvodu bylo potřeba 
vytvořit více virtuálních strojů tak, jak ukazuje následující obrázek: 

 

Obrázek 2.5  Zapojení na principu rozložení zátěže (Nginx) 

Nginx je ve své podstatě HTTP server. Požadavky, na které zná Nginx odpověď vyřídí 
okamžitě. Jedná se o statický obsah, který se nemění tak často (například obrázky, CSS, 
různé JavaScripty atp.). Požadavky, na které odpověď nezná, přeposílá na další servery, 
které odpověď znají. Působí tedy jako taková chytrá vyrovnávací paměť. Nginx umí 
obsloužit celou řadu dalších požadavků, avšak pro účely této práce byly vybrány 
požadavky HTTP. 

Díky tomu, že Ngix působí jako reverzní proxy, dokáže Nginx velmi inteligentně 
šetřit procesorový čas. Avšak jeho konfigurační soubor umožňuje nastavení dalších 
parametrů, jako je maximálního počtu spojení na jednotlivého uživatele. Při správném 
nastavení paralelních spojení jsme schopni odvrátit specifický typ DoS nebo DDoS 
útoku. Pokud ale útočník tento parametr zná, je schopný provést útok přímo na míru a 
bezpečnostní opatření nebudou účinná. 

Nginx se jeví jako vysoce efektivní webový server při zpracování požadavků od 
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klientů. Při testování na statickém webovém obsahu došlo k zatížení webových serverů 
1 a 2 úplně minimálně. Omezení na počet paralelních spojení taktéž zafungovalo jak 
má. 

Při správném nastavení prahu detekce a správném nastavení generátoru provozu 
došlo k blokaci nežádoucího provozu a k propuštění regulérního. Průměrné vytížení 
serveru bylo v tomto případě 0.17. 

 

2.2.5 Roboo 
Jak již bylo psáno v úvodu, Roboo je nádstavba Nginx [7]. Balík Roboo je možné 
stáhnout z webu GitHub.com. Jeho autoři jsou Yuri Gushin a Alex Behar. Díky HTTP 
výzvě na zapsání Cookie informací a zpětné odpovědi je Roboo schopný detekovat, 
který provoz legitimní je a který není. 

Tuto metodu bylo velmi komplikované vyzkoušet, protože generátor provozu 
Avalanche je svým systémem velmi podobný reálnému provozu a COOKIE byla 
správně zapsána. RoBoo tento provoz označil jako legitimní a nedošlo k filtraci. Filtraci 
provozu zařídil až Nginx díky správně nastaveným pravidlům na maximální počet 
paralelních spojení. 

Pro vyzkoušení schopností filtrace RoBoo bylo potřeba napsat jednoduchý skript 
v PHP, který byl spuštěn na jiném stroji, který neměl nainstalováno php_curl, tudíž ani 
nemohlo dojít k zapsání COOKIE. Tento útok byl správně detekován a odfiltrován 
pomocí Roboo. 

2.2.6 HaProxy 
Princip fungování HaProxy je velmi podobný s pricipem fungování Nginx [8]. HaProxy 
je možné stáhnout jako balík po přidání zdrojových url adres do source.list. Poté je 
potřeba pouze zadat příkazy: 
apt-get update 

apt-get install haproxy -t jessie-backports-1.7 

následně je možné pustit se do konfigurace HaProxy. Jako první si otevřeme připravený 
konfigurační soubor: 
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg 

Nejdůležitější parametry tohoto konfiguračního souboru jsou: 
server webA 10.11.12.101:80 cookie node1 check 

server webB 10.11.12.102:80 cookie node2 check 

Kde webA a webB znamenají stroje za reverzní proxy, na kterou právě HaProxy 
odkazuje. 

Poté stačí pouze HaProxy zapnout: 
service haproxy start 

Pro testovaní HaProxy nebylo potřeba konfigurovat žádné úrovně. HaProxy si poradilo 
s velkým útokem tak, že všechny požadavky zvládlo zpracovat.  
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2.2.7 DDoSMon 
Program DDoSMon od autora Pavla Odintsova je ke stažení ze stránek github.com [9]. 
Instalace není možná pomocí balíkovacího systému. Pro stažení balíku je nutné provést 
následující příkazy: 
git clone git@github.com:edubart/ddosmon ddosmon 

cd ddosmon 

mkdir build && cd build 

cmake .. 

make 

Po instalaci se můžeme pustit do konfigurace, kterou najdeme v configs/home.lua. 
Nejdůležitější parametry jsou: 
interface = "eth0" //naslouchající rozhraní 

global_traffic_threshold = 900000 //limit šířky pásma na server 

global_packets_threshold = 225000 //limit počtu paketů na server 

ip_traffic_threshold = 500000 //limit šířky pásma na IP adresu 

ip_packets_threshold = 125000 //limit paketů na jednu IP adresu 

notification_traffic_threshold = 20000 //hranice pro oznámení 
překročení šířky pásma 

notification_packets_threshold = 20000 //hranice pro oznámení 
překročení počtu paketů za sekundu. 

Díky jednoduché a rychlé instalaci se z tohoto nástroje stává dobrý kandidát na volbu 
ochrany. S low-rate útoky si tento nástroj ale neporadí. 

2.2.8 Cloudflare 
CloudFlare stejnojmenné firmy nebylo možné vyzkoušet generátorem, avšak já jej 
osobně mám vyzkoušen na jednom mém projektu, který byl pod velkou zátěží. Měsíčně 
se jednalo o cca 0.5TB dat přenesených směrem k uživatelům. Již několikrát byl server 
cílem distribuovaného útoku DDoS. Po nasazení reverzní proxy CloudFlare se zapnutou 
možností vyrovnávací paměti se objem dat snížil na čtvrtinu. Vytížení procesoru 
serveru kleslo na desetinu a DoS a DDoS útoky jsou odvráceny již na straně proxy. 
Největší výhoda CloudFlare je, že využití na menších projektech je zcela zdarma [12]. 
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2.3 Výsledky 
Tato kapitola má za úkol porovnat mezi sebou jednotlivá řešení z hlediska vytížení 
serveru a odezvy na požadavky z regulérního provozu. Jako regulérní provoz jsem 
využil webový prohlížeč Chrome s nainstalovaným doplňkem Page Load Time, který 
měří dobu trvání načtení stránky. Pro všechny případy byla vybrána stejná zátěž. 
Jednalo se o 50 strojů s 50ti aktivními spojeními. Aby výsledky zatížení serveru byly 
vypovídající, bylo potřeba brát v potaz ustálený stav, který nastal přibližně 25 sekund 
po spuštění generátoru.  

Tabulka 2.2  Porovnání výkonnosti jednotlivých nástrojů 

Název Server Load Zátěž linky Odezva 

Bez útoku 0.01 0,1Mbps 74 ms 

Bez ochrany 2.03 570 Mbps 1150 ms 

DDoS-Deflate H11 0.15 1 Mbps 104 ms 

DDoS-Deflate L12 2.15 570 Mbps 1215 ms 

mod_evasive H 0.10 2 Mbps 112 ms 

mod_evasive L 2.05 570 Mbps 1124 ms 

Nginx H 0.17 2 Mbps 95 ms 

Nginx L 0.89 570 Mbps 478 ms 

Roboo A13 2.35 570 Mbps 1455 ms 

Roboo P14 0.09 2 Mbps 105 ms 

HaProxy 1.09 570 Mbps 859 ms 

DDoSMon 0.15 2 Mbps 150 ms 

 

 

                                                 
11 H označuji zkratku High, označující vyšší zátěž, než je nastavený práh detekce. 
12 L označuji zkratku Low, označující nižší zátěž, než je nastavený práh detekce. 
13 A označuji zkratku Avalanche, kdy testování probíhalo pomocí generátoru provozu 
14 P označuji zkratku PHP, kdy testování probíhalo pomocí PHP skriptu bez použití php_curl. 
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3 TESTOVÁNÍ KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ 
Testování komerčních řešení je obtížnější v tom, že ne všechna je možné vyzkoušet 
bezplatně. Výběr testovaných řešení byl tedy závislý na ochotě výrobců a technických 
možnostech.  

Vzhledem k tomu, že systém Mendel Analyst vyžaduje velké množství 
systémových zdrojů, nebylo možné tento nástroj vyzkoušet. Do testování byl tedy 
zahrnut nástroj Flowmon (verze 4000-CU s pluginem15 ADS16) a Palo Alto (PA-4050-
CE1). Vzhledem k tomu, že se jedná o rozdílné nástroje (Flowmon – Analyzátor, Palo 
Alto - NG Firewall), budou porovnávány pouze analytické schopnosti jednotlivých 
nástrojů. 

3.1 Testovací prostředí 
Celé testovací prostředí bylo realizováno v učebně SC5.37, kde byla zařízení zapojena 
do laboratorního racku a připojena na generátor Avalanche. Vzhledem k tomu, že 
Flowmon a Palo Alto jsou rozdílný typ zařízení, muselo měření probíhat za jiných 
podmínek. 

 

Obrázek 3.1  UTP kabel CAT6a 

Pro potřeby této diplomové práce byly použity pouze UTP kabely CAT6a, který 
odděluje dvojce párů pomocí plastového profilu proti přeslechům a zároveň je venkovní 
izolace opatřena stíněním. Tyto kabely byly zvoleny pro maximální vypovídající 
hodnotu výsledků. 

 

3.1.1 Nastavování profilů útoku 
Nastavování útoku probíhalo na generátoru při přímém propojení klientů a serverů 
pomocí UTP kabelu.  

                                                 
15 Plugin – softwarový balíček. Zařízení Flowmon je možné těmito balíčky rozšiřovat o další 

funkcionality. 
16 ADS zkratka pro Anomally Detection System – Systém pro detekci anomálií. Jedná se o 

licencovaný plugin pro zařízení Flowmon. 
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Obrázek 3.2  Zapojení Generátoru Avalanche při nastavování profilů 

V zapojení uvedeném na obrázku 3.2 byl přiveden na rozhraní serveru regulérní 
provoz a poté byl přidáván útok tak, aby došlo k zahazování paketů se strany serveru.  

3.1.2 Testovací prostředí pro Palo Alto 
Palo Alto je NG firewall, tudíž pro jeho uvedení do provozu bylo nutné na firewallu 
vytvořit dvě nezávislá rozhraní, která byla přiřazena do zón podle tabulky 3.1. 

Tabulka 3.1  Rozpis zón pro Palo Alto 

Název Zóna Rozhraní FW Rozhraní Gen. IP adresy 

Klienti untrusted17 eth1 eth10 192.168.1.0/24 

Servery trusted18 eth2 eth11 192.168.0.0/24 

 

Samotné zapojení v laboratoři je rozkresleno na obrázku 3.3. 

 

Obrázek 3.3  Zapojení Generátoru Avalanche a NG firewallu Palo Alto 

 

                                                 
17 Untrusted (z angl. untrust – nedůvěra) výchozí zóna pro provoz do internetu 
18 Trusted (z angl. trust – důvěra) výchozí zóna pro síťový provoz do vnitřní zabezpečené sítě 
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       Avalanche 

 
If: eth10 

klienti 

If: eth11 

servery 

        Palo Alto 

eth1 eth2 
If: eth1 

untrusted 

If: eth2 

trusted 

eth10 eth11 

       Avalanche 

 
If: eth10 

klienti 
If: eth11 

servery 



 24 

3.1.3 Testovací prostředí pro Flowmon 
Testované zařízení (Flowmon IFP-4000-CU) je nazýváno, dle funkce, kterou vykonává, 
síťovou sondou. Pro správnou funkci sondy je potřeba vytvořit na jiném síťovém 
zařízení zrcadlo (Mirror port) či SPAN19 port, který se bude v síti chovat transparentně a 
zároveň poskytne zrcadlo komunikace monitorované linky. Typicky se pro tento účel 
využívá k tomuto účelu specializované zařízení TAP, které bohužel pro potřeby tohoto 
testování nebylo k dispozici. Stejné funkcionality bylo dosaženo využitím laboratorního 
vybavení určeného pro výuku - Mikrotik RouterBoard RB493G disponující celkovým 
počtem 9ti portů, CPU AR7161 680 MHz a dvěmi switchi Atheros 8316 s přepínací 
kapacitou 1Gbps na jeden switch. 

Přidání dalšího prvku do infrastruktury s sebou nese rizika ovlivnění výsledků a 
proto bylo nutné podrobit RouterBoard RB493G zátěžovým testům. Jako první byly 
linky generátoru připojeny každá k jinému vnitřnímu switchi a zapnut bridge. Následně 
byl proveden zátěžový test spočívající ve vytížení linky na maximální kapacitu: 

 

 

Obrázek 3.4  Graf vytížení linky vedené přes RB493G v modu bridge 

Z obrázku 3.4 je patrné, že provádění přepínání pomocí bridge není na 
RouterBoardu RB493G pro naše účely vhodné. Vzhledem k tomu, že funkce bridge je 
realizována pomocí CPU, které bylo v době testu vytížené na více než 100%, muselo 
docházet k zahazování paketů a tudíž ke snižování přenosové rychlosti. Řešení této 

                                                 
19 Zkratka SPAN (Switch Port Analyzer), slouží pro vyvedení jedné či více VLAN na příslušný port 

a vytvoření zrcadla provozu pro virtuální sítě. Výhoda SPAN portu je, že je možné zrcadlit provoz celého 
switche, nikoli pouze jednoho portu.  
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situace jsem nalezl ve funkcionalitě Master Port20, která mi umožnila propojit porty 
switche na nižší úrovni a podstatně zvýšit rychlost přepínání: 

 

 

Obrázek 3.5  Graf vytížení linky vedené přes RB493G v modu Master Port 

Z výsledku zátěžového testu na obrázku obrázku 3.5 je patrné, že v tomto režimu je 
RB493G schopen plné rychlosti 1Gbps a tudíž je možné jej pro testování použít. 

Pro analýzu dat bylo potřeba vyvést zrcadlo přepínané linky do analyzátoru ve 
formě Flowmon sondy. To bylo zařízeno vytvořením Mirror Portu na přepínacím 
switchi. Oba testy zátěže (mod bridge a mod Master Port) proběhly již s aktivním 
Mirror Portem. Jako zdroj zrcadla bylo vybráno rozhraní vedoucí ke klientům a jako cíl 
rozhraní vedoucí k sondě přesně tak, jak je zobrazeno na obrázku 3.6. 

                                                 
20 Master Port – Funkcionalita integrovaného switche Atheros8316, sloužící k přiřazení určitého 

portu switche k jinému portu tak, že se pro vyšší vrstvy jeví jako jeden. Zároveň je mezi těmito porty 
povolené přepínání na hardwarové úrovni. 
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Obrázek 3.6  Zapojení Generátoru Avalanche, Sondy IFP-4000-CU a RB493G 

3.2 Testovací scénář 
Testovací scénář je pro obě zařízení vždy stejný. Celkem se bude jednat o 5 různých 
scénářů, každý zaměřen na jiný typ útoku na odepření služeb. Konkrétně jsem vybral 
těchto pět útoků, které budu testovat: 

• DNS flood 

• HTTP GET flood 

• ICMP flood 

• SYN flood 

• UDP flood 

Každý typ útoku má svoje specifika, proto bylo nutné v generátoru provozu 
Avalanche vytvořit pro každý útok zvláštní profil lišící se nastavenou zátěží. 

Pro každý typ útoku bylo provedeno zkušební měření s cílem nalézt hranici útoku 
takovou, aby na straně serveru došlo k zahazování paketů. Zároveň musela být nalezena 
taková úroveň útoku, aby linka směrem k serveru nebyla vytížená na maximální 
kapacitu. Tato myšlenka je založena na skutečnosti, že většina dnešních (D)DoS útoků 
je realizována na distribuci dotazů na adresu oběti, která odpoví několikanásobně 
větším objemem dat, typicky dotaz na obrázek, titulní stranu, atp. Pokud by došlo 
k vytížení linky směrem k oběti, firewall tento útok může odfiltrovat směrem k serveru 
a tedy server ochránit, nicméně služby provozovatele serveru jsou i nadále nedostupné 
z důvodu vytížení linky na maximální kapacitu. 

3.2.1 Profil regulérní provoz 
Aby měření mělo vyšší vypovídající hodnotu, pro potřeby testování byl generován 
regulérní uživatelský provoz o parametrech uvedených v tabulce 3.2. 
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Tabulka 3.2  Nastavení profilu s regulérním provozem 

Parametr Hodnota 

Počet hostů 500 

Protokoly HTTP, HTTPS, DNS 

Přenosová rychlost směrem od klientů 14,8 Mbps 

Přenosová rychlost směrem ke klientům 542,6 Mbps 

 
        Z tabulky 3.2 je vidět, že linka je regulérním provozem zatížena přibližně na 
polovinu své kapacity. Do zbytku kapacity linky bude přimíchán provoz se škodlivými 
signaturami a budeme sledovat schopnosti nástrojů tento škodlivý provoz detekovat. 

3.2.2 Profil DNS flood 
DNS flood je specifický tím, že využívá jak TCP, tak i UDP. Pokud je odpověď 
(REPLY) větší než 512 bytů, je zaslána pomocí TCP. To znamená, že pomocí UDP lze 
na DNS serverech generovat TCP provoz, který nemusí vždy směrovat k útočníkovi.  

Tabulka 3.3  Nastavení profilu s DNS flood útokem 

Parametr Hodnota 

Počet hostů 100 000 

Protokol DNS  

Přenosová rychlost směrem od útočníků 109 Mbps 

Přenosová rychlost směrem k útočníkům 173 Mbps 

 

Z tabulky 3.3 lze vyčíst, že pro provoz generovaný servery je přibližně 1,5 
násobkem rychlosti generované útočníkem. 

3.2.3 Profil HTTP GET flood 
HTTP GET flood je založen na zahlcení serveru požadavky většinou na titulní stranu, 
tedy index.html či index.php. Generátor provozu je nastaven podobně. Pomocí HTTP a 
HTTPS je dotazováno na stránku index.html. Parametry útoku jsou v tabulce 3.4. 

Tabulka 3.4  Nastavení profilu s HTTP GET flood útokem 

Parametr Hodnota 

Počet hostů 1 200 

Protokol HTTP (TCP port 80) 

Přenosová rychlost směrem od útočníků 321 Mbps 

Přenosová rychlost směrem k útočníkům 7,7 Mbps 
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Jak je z tabulky 3.4 patrno, tento útok je výhodné provádět zejména z důvodu 
nízkého nároku na rychlost linky útočníka. Malý provoz od útočníka může vyvolat 
několikanásobně vyšší provoz ze strany serveru.  

3.2.4 Profil ICMP flood 
Jako reprezentanta ICPM útoků jsem vybral záplavu PING. Oběť bude po dobu útoku 
čelit velkému množství požadavků PING. Server bude muset na tyto požadavky 
odpovídat ECHO REPLY. 

Tabulka 3.5  Nastavení profilu s ICMP PING flood útokem 

Parametr Hodnota 

Počet hostů 60 000 

Protokol ICMP (ECHO REQUEST) 

Přenosová rychlost směrem od útočníků 65 Mbps 

Přenosová rychlost směrem k útočníkům 65 Mbps 

 

Jak je z tabulky 3.5 patrno, tento protokol je specifický tím, že velikost požadavku 
ECHO REQUEST je stejně velká jako ECHO REPLY.  

3.2.5 Profil SYN flood 
Útok založený na navazování TCP/IP komunikace. Paket SYN je součástí třícestného 
hand-shaku. Generátor bude zasílat velké možství paketů SYN bez odpovědi ACK. 
Parametry generátoru jsou uvedeny v tabulce 3.6. 

Tabulka 3.6  Nastavení profilu s TCP SYN flood útokem  

Parametr Hodnota 

Počet hostů 60 000 

Protokol TCP (SYN) 

Přenosová rychlost směrem od útočníků 72 Mbps 

Přenosová rychlost směrem k útočníkům 36 Mbps 

 

Tato technika je specifická tím, že není potřeba velkého datového toku směrem 
k serveru proto, aby došlo k vyčerpání polootevřených spojení a tudíž k nedostupnosti 
pro regulérní uživatele. 

3.2.6 UDP flood 
UDP flood je jedním ze základních útoků. Jeho princip je vyčerpání kapacity linky 
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směrem k serveru a nemožnost odpovědět na všechny regulérní požadavky vzhledem 
k vytížení linky.  

Parametry útoku jsou následující: 

Tabulka 3.7  Nastavení profilu s UDP flood útokem 

Parametr Hodnota 

Počet hostů 100 000 

Protokol UDP 

Přenosová rychlost směrem od útočníků 65 Mbps 

Přenosová rychlost směrem k útočníkům 0 Mbps 

 

Vzhledem k tomu, že tato technika je založena na vytížení linky a nikoli na 
vytížení systémových prostředků serveru, u této metody budeme pouze zkoumat, zda-li 
jsou zařízení schopna tento útok detekovat. 

3.3 Nastavení zařízení 
Aby zařízení správně detekovala legitimní provoz od nelegitimního, je potřeba provést 
potřebná nastavení. 

3.3.1 Nastavení Palo Alto 
Pro zprovoznění firewallu Palo Alto bylo nutné se připojit na sériovou linku zařízení a 
nakonfigurovat naslouchání na Management Portu. Po úspěšné konfiguraci IP adresy již 
bylo zařízení přístupné přes vnitřní síť. 

Jako první je potřeba přidělit zóny jednotlivým portům. Po konfiguraci zón je 
potřeba vytvořit objekt DoS Protection Profile, který slouží jako párovací profil. 
Jednotlivé parametry detekčních metod jsou uvedeny v tabulce 3.8. 

Tabulka 3.8  Parametry párovacího profilu 

Typ útoku (volba) Activate Rate (pakety/s) Max Rate (pakety/s) Block duration (s) 

SYN (Cookie) 10000 1000000 90 

UDP Flood 10000 10000 90 

ICMP Flood 1000 1000 90 

ICMPv6 Flood - - - 

Other IP Flood 10000 10000 90 
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Obrázek 3.7  Nastavení DoS profilu 

Na obrázku 3.7 je znázorněno, jak probíhá nastavování jednotlivých parametrů 
detekčních metod. 

Aby párovací profil mohl pracovat, je potřeba jej ještě přidat do DoS pravidel. DoS 
pravidla nalezneme v administraci -> Policies -> DoS Protection.  

 

Obrázek 3.8  Přiřazení DoS profilu k DoS pravidlu 

3.3.2 Nastavení Flowmon 
Pro konfiguraci detekce na zařízení Flowmon je nutné přejít do administrace ADS a 
spustit průvodce nastavením. Průvodce se zeptá na mnoho informací o chráněné síti, viz 
následující obrázek. Po správné konfiguraci ADS začíná modul pracovat. 

 

Obrázek 3.9  Oblasti nastavení Flowmon ADS 
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Vzhledem k tomu, že Flowmon sonda agreguje data do datových bloků, které 
odesílá jako dávku do vnitřního kolektoru, první data o chráněné síti získáváme 
přibližně za 10 minut. Po prvotní inicializaci již data přichází po cca 2 minutách. 

3.4 Testování scénářů 
Nejdříve je nutné si stanovit pojem scénář. Scénář je takové uspořádání profilů provozu, 
které jsou poté spuštěny zaráz. Pro potřeby testování bylo vytvořeno celkem 6 scénářů. 
První scénář tvoří pouze regulérní provoz. Ostatní scénáře obsahují vždy regulérní 
profil a testovaný profil. V tomto uspořádání bylo provedeno testování. 

3.4.1 Testování scénáře regulérní provoz 
Testování regulérního scénáře bylo důležité z důvodu sledování reakce na řízení na 
tento provoz. Na obrázku níže je zobrazen průběh provozu legitimních uživatelů. 

  

Obrázek 3.10  Zatížení linky a počet transakcí scénáře s regulérním provozem 

Z obrázku 3.10 je vidět, že legitimní provoz využívá linku na přibližně 55% a transakce 
TCP na straně serveru jsou na konstatní hodnotě 1000 transakcí za sekundu. 

Při prvním spuštění tohoto scénáře Flowmon detekoval tento datový tok jako anomálii. 
Proto bylo nutné tento provoz označit za False Positive21. Palo Alto tento provoz 
označilo jako ,,web-browsing“ a „ssl“, což je správně. 

3.4.2 Testování scénáře DNS flood 
Jako první bylo potřeba vyzkoušet scénář bez testovaného firewallu. Generátor 
Avalanche byl v propojen přímým UTP kabelem bezi síťovmi kartami eth10 a eth11. 
Tím bylo daženo propojení klientské části generátoru se serverovou částí generátoru. 

                                                 
21 False Positive – z angl. nesprávně pozitivní – označuje termín pro nesprávně detekovanou 

anomálii. Zařízení si tuto volbu zapamatují a příště ji již jako anomálii neoznačí. 
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Obrázek 3.11  Vytížení linky a počet transakcí při útoku DNSflood 

Z grafů na obrázku 3.11 je vidět, že útok byl natolik intenzivní, že generované odpovědi 
serveru na DNS požadavky vytížily linku na maximální kapacitu a regulérní požadavky 
bylo potřeba zahazovat. 

Flowmon ADS tento útok detekoval jako ,,DIVCOM – Taret host/port anomaly“. 
Tento typ události znamená, že zařízení se chovaly podle jiného než očekávaného 
vzorce chování. Útok DNS zde detekován nebyl.  

 

Obrázek 3.12  Detekce DNS Flood v administraci Flowmon ADS 

Palo Alto detekovalo tento útok správně a také na něj i správně zareagovalo. 

 

Obrázek 3.13  Detekce DNS Flood v administraci Palo Alto 

Zajímavé je také sledovat, jak v tomto případě probíhala filtrace provozu. Rychlost na 
lince vedoucí k serveru po detekci útoku se snížila na přibližně polovinu (25s). Firewall 
začal omezovat všechna spojení na dané lince, tím pádem i legitimní uživatele. 
Zajímavá je tabulka transakcí, kde je vidět (60s), že se již firewall naučil tento provoz 
filtrovat a docházelo k navyšování počtu transakcí, i když útok i legitimní útok je 
v tomto čase konstantní a nadále se nezvyšuje. 
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Obrázek 3.14  Vytížení a počet transakcí při útoku DNSflood po zapojení Palo Alto 

3.4.3 Testování scénáře HTTP flood 
Jako první byl útok otestován na přímém propojení klientů se servery. 

  

Obrázek 3.15  Vytížení a počet transakcí při útoku HTTP GET flood 

Jak je vidět z grafu, přibližně v čase 35s začíná docházet k zahazování regulérních 
paketů z důvodu vytížení linky. Z pravého grafu je vidět, že server více jak 2200 
transakcí za sekundu nedokáže obsloužit. 

Tento typ útoku je specifický tím, že regulérní provoz je podobný tomu 
nelegitimnímu. Tímto scénářem testujeme, zda-li dokáží detekční nástroje detekovat 
rozdílnost hlaviček legitimních uživatelů od nelegitimních. 
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Flowmon ADS detekoval toto chování jako ,,HIGHTRANSF“, jak je vidět z obrázku 
3.16.  Z uživatelské příručky je možné se dočíst, že anomálie HIGHTRANSF znamená 
zkratku pro High volume of transferred data – Detekční metoda založená na detekci 
využití masivní šířky pásma jediným uživatelem či skupinou uživatelů (počítačů) 

 

Obrázek 3.16  Detekce HTTP GET Flood v administraci Flowmon ADS 

Z obrázku 3.16 tedy vyplývá, že Flowmon nerozpoznal rozdíl mezi legitimním a 
nelegitimním provozem. 

Palo Alto rovněž tento typ útoku nedetekovalo jako HTTP GET útok, nicméně zde 
byla aktivována záplavová detekční metoda založená na počítání paralelních spojení, 
tzv. Session Limit Event. 

 

Obrázek 3.17  Detekce HTTP GET Flood v administraci Palo Alto 

Z důvodu toho, že ani jeden nástroj tuto metodu nedetekoval správně, je nutné si 
pokládat otázku, zda-li generátor provozu generuje správně nelegitimní provoz. Z toho 
důvodu byla provedena inspekce paketů generovaných generátorem Avalanche. Na 
generátoru Avalanche byla zapnuta funkce ukládání provozu do souboru .pcap, který 
poté je možné otevřít například v programu WireShark.  

 

Obrázek 3.18  Nelegitimní HTTP GET požadavek 

 

Obrázek 3.19  Legitimní HTTP GET požadavek 
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Obrázek 3.20  Reálný HTTP GET požadavek 

Při porovnání informací z paketů HTTP GET je na první pohled vidět, že legitimní 
požadavek obsahuje mnohem více informací než požadavek nelegitimní. Avšak při 
porovnání s požadavkem GET, generovaným například pomocí Google Chrome je zde 
stále málo informací.  

  

Obrázek 3.21  Vytížení a transakce při útoku HTTP GET flood po připojení Palo Alto 

Z grafů je vidět, že ochrana byla aktivována a že nelegitimní provoz byl zahazován. 

Z důvodu toho, že rozdílnost HTTP GET požadavků nebyla markantní, není možné 
informační hodnotu tohoto testu považovat za vypovídající. 
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3.4.4 Testování scénáře ICMP flood 
Nejprve byl proveden útok na přímém propojení klientů se servery. 

  

Obrázek 3.22  Průběh zatížení linky a počet transakcí při útoku ICMP flood 

Při vytížení linky na 100% dochází k zahazování paketů, což způsobí zmenšení 
posuvného okénka, a následné navýšení počtu transakcí. 

Flowmon ADS, jak je vidět na obrázku 3.23, detekoval ICPM flood útok naprosto 
správně. 

 

 

Obrázek 3.23  Detekce ICMP Flood v administraci Flowmon ADS 

Palo Alto, jak je vidět na obrázku 3.24, tento útok detekovalo také správně. 
Zajímavější je reakce na tento typ útoku zobrazena na obrázku 3.25. 

 

 

Obrázek 3.24  Detekce ICMP Flood v administraci Palo Alto 
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Obrázek 3.25  Vytížení a transakce při útoku ICMP flood po zapojení Palo Alto 

S tímto typem útoku si Palo Alto taktéž poradilo, nicméně je zde vidět, že 
s každým schodem navýšení počtu paralelních uživatelů útoku došlo k prudkému 
propadu přenosové rychlosti dané linky. 

3.4.5 Testování scénáře SYN flood 
SYN flood scénář byl nejprve otestován na přímém propojení klientů a serverů. 

  

Obrázek 3.26  Průběh zatížení linky a počet transakcí při útoku SYN flood  

Specifikum tohoto útoku je ve vyčerpání počtu polootevřených spojení serveru. 
Takto napadený server nemá poté sytémové prostředky pro obsluhu regulérních 
uživatelů, což se v tomto případě stalo. 
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Flowmon ADS detekoval útok tak jak je uvedeno na obrázku 3.27. 

 

Obrázek 3.27  Detekce SYN Flood v administraci Flowmon 

Tento typ útoku byl testován několikrát, vždy s jinými parametry, a nebylo možné 
dosáhnout aktivace jiné detekční metody než je DIVCOM (Anomálie chování hostů). 
Při prohledání příručky k Flowmon ADS jsem dokonce o SYN flood nenašel ani 
zmínku. Jediná zmínka byla pouze u detekční metody SCANS, která detekuje skenování 
portů.  

Palo Alto tento typ útoku detekovalo jako TCP Flood, což může být zavádějící. Při 
detailním pohledu na událost je v horní polovině okna vysvětleno, že TCP Flood 
v pojetí Palo Alto znamená SYN Flood. Detekční metody Palo Alto tedy tento typ útoku 
detekovaly správně. 

 

Obrázek 3.28  Detekce SYN Flood v administraci Palo Alto 

Na obrázku 3.29 je znázorněn provoz po připojení Palo Alto ke generátoru 
provozu. 

  

Obrázek 3.29  Vytížení a počet transakcí při útoku SYN flood po připojení Palo Alto 
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Z grafů je vidět, že Palo Alto vyfiltrovalo SYN flood s téměř stoprocentní účinností.  

Jako zajímavé zjištění bych rád uvedl, že ochranu proti útoku SYN flood zařízení 
Palo Alto mělo aktivovánu již při výchozím nastavení.  

3.4.6 Testování scénáře UDP flood 
Nejprve bylo potřeba vyzkoušet scénář na přímém propojení klientů a serverů. 

  

Obrázek 3.30  Průběh zatížení linky a počet transakcí při útoku UDP flood 

Vytížení linky na přiližně 90% kapacity znamená, že nedochází k zahazování paketů. 
Vzhledem k tomu, že při útoku UDP není vytěžována linka směrem od serveru, ale 
k serveru, nemá smysl vytížení na vyšší hodnoty, protože případná ochrana technicky 
nemůže docílit snížení rychlosti. Útok UDP je nutné řešit domluvou poskytovatelů 
připojení, aby k zamezení útoku došlo pokud možno co nejdříve. 

Flowmon ADS UDP záplavový útok detekoval jako HIGHTRANSF – anomálii 
s vysokým přenosem dat. Není to tak přesná informace jako u firewallu Palo Alto, 
nicméně pro potřeby této práce je to informace dostačující. 

 

Obrázek 3.31  Detekce UDP Flood v administraci Flowmon 

Palo Alto detekovalo UDP útok zcela správně tak, jak je vidět na obrázku 3.32. 

 

Obrázek 3.32  Detekce UDP Flood v administraci Palo Alto 
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3.5 Výsledky 
Z předešlých testovaných scénářů je možné sestavit následující tabulky úspěšností. 

Tabulka 3.9  Porovnání výsledků detekce jednotlivých scénářů 

Scénář Flowmon Palo Alto 

DNS flood Detekováno jako jiná anomálie Detekováno 

HTTP GET flood Nehodnoceno Nehodnoceno 

ICMP flood Detekováno Detekováno 

SYN flood Detekováno jako jiná anomálie Detekováno 

UDP flood Detekováno Detekováno 

 

Tabulka 3.10  Porovnání úspěšně provedených transakci jednotlivých scénářů 

Scénář Bez ochrany S použitím Palo Alto 

DNS flood 60,8% 85,7% 

HTTP GET flood 88,8% 98,0% 

ICMP flood 65,9% 81,3% 

SYN flood 67,1% 99,9% 

UDP flood22 100% 100% 

 

Z tabulky 3.10 je vidět, s jakou úspěšností firewall Palo Alto úspěšně filtroval 
nelegitimní provoz. Obrana proti ICMP flood útoku byla velmi ovlivněna schodovitým 
průběhem útoku. Při použití konstantního průběhu útoku by výsledný počet úspěšně 
provedených transakcí byl vyšší. 

Vzhledem k tomu, že Flowmon a Palo Alto jsou rozdílné typy zařízení, v tabulce 
3.9 jsou porovnávány pouze detekční schopnosti těchto nástrojů. Pokud nehodnotíme 
detekci HTTP GET záplavového útoku, který jsem označil za sporný, je možné nástroje 
porovnat na základě výsledků ostatních scénářů. Flowmon nesprávně detekovat DNS 
záplavový útok a prakticky vůbec nedokázal detekovat záplavu pakety SYN. Právě 
z těchto důvodů je možné prohlásit za vítěze tohoto srovnání právě Palo Alto. Nicméně 
je potřeba podotknout, že Palo Alto je zařízení typu NG firewall specializující se právě 
na tento typ provozu. Analyzátor Flowmon disponuje v součtu více detekčními 
metodami. Při výběru odlišných signatur škodlivého provozu může být výsledné 
hodnocení jiné. 

 

                                                 
22 Vzhledem k principu, na kterém funguje UDP flood útok, byly porovnávány pouze detekční 

schopnosti jednotlivých nástrojů.   
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4 ZÁVĚR 
Z výsledků druhé kapitoly můžeme tedy konstatovat, že nejvhodnější ochrana je využití 
více nástrojů dohromady. Jako nezbytný základ ochrany je balíček fail2ban na 
odstranění rizika prolomení přístupových údajů hrubou silou či slovníkovými útoky. 
Pokud budeme uvažovat, že hlídané aktivum je webový server nebo emailový server, je 
podle měření nejvhodnějším řešením rozložení zátěže pomocí Nginx. 

Kvůli tomu, že síťový generátor provozu Avalanche generuje klienty s parametry 
velmi blížícími se reálnému uživateli, bylo nemožné testovat balíček Roboo. Při 
simulaci reálného útoku by ovšem Roboo měl být nejúčinnější nástroj, protože dokáže 
odhalit nechtěný provoz již v prvním paketu. 

Z uvedených měření ale také vyplynulo, že tato řešení v ostatních situacích vhodná 
nejsou. Nedokáží pružně reagovat na příchozí útok a učit se z něj. Není možné tato 
řešení aplikovat na perimetr vnitřní sítě, nejsou schopna rozeznat útok z vnitřní sítě, či 
rozeznat pomalý DDoS.  

Z výsledků třetí kapitoly lze konstatovat, že ochrana na základě behaviorální 
analýzy či použití NG firewallu vykazuje lepší výsledky než ochrana založena na 
filtrování provozu na chráněném zařízení. Podle kritérií, stanovených na začátku 
testování lze konstatovat, že se situacemi, které tento test si kladl za úkol simulovat, si 
dle výsledků lépe vedl NG firewall Palo Alto než konkurenční analyzátor provozu 
Flowmon. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
 

NetFlow  Protokol sloužící k monitoringu IP toků od firmy Cisco  

sFlow  Zkratka pro sampled Flow sloužící k monitoringu IP toků 

flood  Z angl. záplava – označuje volumetrický záplavový útok 

IPFIX  IP Flow Information Export, nástupce NetFlow v9 

DB  Databáze, například disků připojených přes SAN 

HTTP  Hypertext Transfer Protokol, hlavní webový protokol 

DNS  Domain Name Server, překlad názvů na IP adresy 

TAP  Zařízení umožňující vytvoření zrcadla provozu 

BGP  Border Gateway Protocol, směrovací protokol 

NAT  Network Address Translation, překlad adres 

VPN  Virtual Private Network, soukromé propojení pomocí veřejné sítě 

ARP  Address Resolution Protocol, protokol párující MAC na IP 

ICMP  Internet Control Message Protocol, základní protokol TCP/IP 

IoT  Internet of Things – propojování všedních zařízení do internetu 

NG Firewall Next Generation Firewall – Firewall nové generace 
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