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Disclaimer

As informações e opiniões contidas nesta apresentação não representam o meu 
empregador. Todas as informações e estatísticas apresentadas são de domínio 

público, coletadas de blogs e sites de notícias na internet.



Agenda

• DDoS - Panorama atual e Evolução

• Mitigação – Opções e aplicabilidade

• Recomendações gerais



“DDoS is a new spam…and it’s
everyone’s problem now.”



Technical Details Behind a 400Gbps NTP Amplification 
DDoS Attack
13 Feb 2014 by Matthew Prince

http://blog.cloudflare.com/technical-details-behind-a-400gbps-ntp-amplification-ddos-attack/

“To generate approximately 400Gbps of traffic, the attacker used
4,529 NTP servers running on 1,298 different networks. On
average, each of these servers sent 87Mbps of traffic to the
intended victim on CloudFlare's network. Remarkably, it is
possible that the attacker used only a single server running on a
network that allowed source IP address spoofing to initiate the
requests.”

http://blog.cloudflare.com/author/matthew-prince/


Fonte: Atlas Arbor Networks



SSDP - Simple Service Discovery Protocol

• UDP porta 1900
• “Search” Request
• Fator de amplificação – 30x
• 8 milhões de dispositivos abertos

Fonte: https://ssdpscan.shadowserver.org/



2016 - IoT – CCTV Botnet

• CCTV devices – telnet, admin com senha default
• Mesmo firmware em pelo menos 70 vendors
• Lizard Squad – Bot LizardStresser
• 400Gbps de volumetria – sem amplificação

HTTP Request flood, tcp connections flood, udp flood

Fonte: https://www.arbornetworks.com/blog/asert/lizard-brain-lizardstresser/



2016 – Olimpíada Rio de Janeiro

Início atividade IoT botnet

• 540Gbps de volume sustentados durante horas
• Alvos – Governo, Patrocinadores, Instituições

Financeiras
• Uso de GRE para bypass das mitigações

Fonte: https://www.arbornetworks.com/blog/asert/lizard-brain-lizardstresser/



2016 – 21/09 - Retaliação

• vDOS Israelense identificado e proprietários presos
• Noticiado pelo repórter Brian Krebs - http://krebsonsecurity.com/about/
• 665Gbps – 143Mpps – Sem amplificação !

http://krebsonsecurity.com/about/


2016 – 25/09 – Google Project Shield 

#dig  krebsonsecurity.com. 
krebsonsecurity.com. 246 IN   A 130.211.45.45

CIDR:           130.211.0.0/16
NetName:        GOOGLE-CLOUD



Ataques DDoS – IPv6

Fonte: Arbor 2016 Worldwide Infrastructure Security Report 

• 354 Service Providers entrevistados
• 70% responderam ter IPv6 implementado

2015 – 2% reportaram ter sofrido pelo menos 1 ataque DDoS
2016 – 9%

Ataque de maior volumetria - 6Gbps



Mitigação – Team Cymru UTRS

BGP Peering
x.x.x.x/32 announce

• UTRS - Unwanted Traffic Removal Service
• Destination RTBH multihop – BGP
• AS vítima anuncia o ip atacado
• Verificação da autenticidade – whois e peering db
• Bloqueio do ataque no AS de origem
• Restrito a prefixo /32
• Quanto maior o número de ASs, maior a eficácia

Recomendado
• Provedores de acesso para usuário doméstico

Usuário(s) fica(m) sem acesso e o provedor salva sua rede

Talvez Recomendado...
• ISPs, Provedores de conteúdo e aplicações web

Efetiva ao DoS - Serviço inacessível (news home, e-commerce basket, bakline page) 

UTRS

AS 1234
Network Under Attack
Destination: x.x.x.x/32

Upstream 1 Upstream 2

AS YYYY
route x.x.x.x/32 null0

AS XXXX
route x.x.x.x/32 null0

BGP update
BGP update

Attack Traffic



Mitigação – Clean Pipe IP Transit Providers

PE Operadora

CPE Cliente

Cleaning Center

• Normal Traffic
• Attack Traffic
• Cleaned Traffic

• Detecção do ataque via Netflow
• Anúncio mais específico via BGP do ip/prefixo atacado
• “Limpeza” do tráfego

- Syn cookies
- Filtros estáticos: drop udp src port 1900

drop udp src port 123
- Rate Limit per src/dst prefix and ports
- Protocol Authentication
- Payload regular expressions
- TCP connection limit
- Rate limit using GeoIP



Mitigação – Cloud DDoS Mitigation Service Providers

PE Operadora

CPE Cliente

• Normal Traffic
• Attack Traffic
• Cleaned Traffic

• Túnel GRE com a rede do Cloud Provider
• Sessão BGP estabelecida
• Detecção do ataque via Netflow
• Anúncio do bloco atacado via BGP
• Cloud Provider divulga o anúncio para seus upstreams
• Bloqueio de ataques de camada 3 e 4
• Serviço de Proxy / WAF HTTP/HTTPS

Cloud Provider Network

BGP

GRE

GRE

Prós
• Capacidade/Superfície de mitigação
• Implementação sem necessidade de adequações na infra

Contras
• Latência
• GRE e MSS – adequação do MSS, TCP DF bit setado

Inbound traffic

Outbound traffic



Mitigação – Load Balancers

• Syn Flood

- Syn Cookies por hardware – Centenas de milhões de syn cookies por segundo

• L7 HTTP/HTTPS Floods

- Rate limit IP/URL/URI

- Análise header HTTP

Check de User Agent
Check de Referer

- Inserção de cookies 

- Inserção de js

- Inserção de captcha



Mitigação – Home Made

• Iptables SynProxy

Kernel 3.13, Red Hat 7

iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp -m tcp --syn -j CT –notrack

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp -m conntrack –ctstate UNTRACKED 
-j SYNPROXY --sack-perm --timestamp --wscale 7 --mss 1460



Mitigação – Home Made

• Mod Evasive

Limita número de requests baseado na URL, URI, ip de origem e intervalo de tempo

DOSPageCount 2 
DOSSiteCount 50 
DOSPageInterval 1 
DOSSiteInterval 1 
DOSBlockingPeriod 60
DOSEmailNotify admin@example.org



Mitigação – Home Made

• Mod Security  

WAF – Monitoração, log e bloqueio

OWASP Core rules - https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_ModSecurity_Core_Rule_Set_Project 

Violação de protocolo
RBL
Bloqueio de floods e slow attacks
Bot, crowler e scan detection



Mitigação – Recomendações Gerais

• Mitigação híbrida – Tenha o controle nas mãos para não morrer pela vacina

Bloqueio de ataques l3/l4 no provedor
Bloqueio local de ataques de aplicação

• Monitoração com foco específico para DDoS

Monitorações do NOC geralmente não atendem à agilidade que a mitigação de um DDoS necessita

• Configure Control Plane Policy. Filtre tráfego com destino ao control plane dos equipamentos

• Separe prefixos ip de infraestrutura de prefixos ip de serviços e clientes

• Facilite a mitigação – Separe ips/servidores para cada tipo de serviço – http(s), dns, smtp...

• Bom e velho Anycast

• Fuja de controles statefull na borda



Referências

• CERT.BR - Recomendações para Melhorar o Cenário de Ataques Distribuídos de Negação de Serviço (DDoS) 
http://www.cert.br/docs/whitepapers/ddos/

• Mod Evasive - http://www.zdziarski.com/blog/?page_id=442

• Mod Security - https://www.modsecurity.org/

• Iptables SynProxy - http://rhelblog.redhat.com/2014/04/11/mitigate-tcp-syn-flood-attacks-with-red-hat-
enterprise-linux-7-beta/

• UTRS - https://www.cymru.com/jtk/misc/utrs.html

• Google Project Shield - https://projectshield.withgoogle.com/public


