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Definiție 

Un atac de tip Distributed Denial of Service (DDoS) reprezintă încercarea de a perturba traficul de date 

legitim către un anumit server, serviciu sau rețea prin supraîncărcarea țintei sau infrastructurii acesteia cu un 

volum foarte mare de trafic de rețea. 

 

Cum funcționează un atac DDoS?  

Spre deosebire de celelalte atacuri cibernetice, atacurile DDoS nu au scopul de a pătrunde în cadrul unei 

rețele, ci doar de a face serviciile inaccesibile pentru utilizatorii legitimi. 

Resursele din Internet (ex: servere web, servicii online, etc) au un număr limitat de răspunsuri pe care le pot 

oferi simultan interogărilor utilizatorilor. Pe lângă acest lucru, infrastructura de rețea ce conectează utilizatorii la 

resurse este limitată la o anumită lățime de bandă1.  

Atunci când numărul de interogări depășește capacitatea maximă de răspuns a resurselor / infrastructurii, 

sunt posibile două situații: 

- Manipularea interogărilor va fi mult mai lentă decât în mod normal; 

- Interogările anumitor utilizatori, sau chiar a tuturor utilizatorilor, pot fi ignorate complet; 

                                                           
1 Lățimea de bandă reprezintă capacitatea unei rețele de a transmite o anumită cantitate de date de la un punct la altul într-un interval de timp dat. 
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DoS vs DDoS 

Atacurile de tip Distributed Denial of Service reprezintă o subramură a atacului de tip Denial-of-Service 

(DoS). În cadrul unui atac DoS, atacatorul țintește o singură conexiune de rețea cu scopul supraîncărcării, lansând 

o mulțime de interogări false în încercarea de a bloca utilizarea unui anumit server (prin epuizarea resurselor 

acestui, ex: memorie RAM2 sau CPU3) sau de a exploata o vulnerabilitate de securitate cibernetică. Lansarea unui 

astfel de atac se poate face cu ajutorul anumitor scripturi disponibile în mediul online sau cu instrumente open-

source precum Low Orbit Ion Cannon4.  

Prin comparație, atacurile DDoS se desfășoară la o scară mult mai largă și pot implica sute de mii (sau chiar 

milioane) de dispozitive ce pot fi localizate fizic oriunde pe planetă, interconectate într-o rețea de tip botnet. 

Volumul uriaș de date generat de toate aceste dispozitive face ca atacul DDoS să fie mult mai greu de blocat 

decât cel DoS.    

Atacuri DoS specifice: 

 Single-source SYN foods: este caracterizat prin faptul că un atacator folosește un singur sistem 

informatic (cu un sistem de operare precum Kali Linux) pentru a lansa un atac de tip SYN flood. 

• The Ping of death: Este un tip de atac DoS în care un atacator încearcă să destabilizeze, să distrugă 

sau să blocheze un computer/ un serviciu/ un server etc. prin transmiterea unor pachete ICMP 

malițioase sau supraîncărcate folosind o simplă comandă ping. 

                                                           
2 RAM – Random Access Memory, exprimată ca o memorie secundară a unui computer, aceasta are capacitatea de a influența performanța și viteza dispozitivului în timp 
real.  
3 CPU – Central Process Unit, reprezintă hardware-ul din cadrul unui sistem informatic care execută instrucțiunile unui program de calculator realizând operațiuni 
aritmetice și logice, precum și operațiunile de intrare / ieșire ale sistemului.  
4 Low Orbit Ion Cannon – Aplicație open-source de lansare a atacurilor de tip denial-of-service scrisă în limbajul C#. Aceasta a fost dezvoltată de Praetox Technologies și 
este disponibilă pe mai multe platforme open-source. 
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• The slowloris attack: este catalogat de multe uneori ca un atac DDoS dar, deoarece atacul presupune 

utilizarea de către atacator a unui singur system/ PC, este de fapt un atac DoS. 

Botnet 

Lansarea unui atac DDoS utilizează de cele mai multe ori o rețea botnet. O astfel de rețea este creată de 

atacatori înainte de atacul efectiv, aceștia infectând mai multe computere sau sisteme informatice prin instalarea 

pe acestea a unui cod malițios cunoscut sub numele de bot. Acest cod este transmis de obicei prin email-uri, site-

uri web sau platforme de social media. Odată infectate, dispozitivele pot fi controlate de la distanță de atacator 

prin intermediul unui server C2 (Command & Control) și folosite pentru a genera un trafic masiv de date către o 

anumită țintă. 

Înțelegerea tipurilor de trafic generat poate ajuta la implementarea unor măsuri proactive pentru identificarea 

și mitigarea atacurilor DDoS. 

1. Command & Control (C&C) – Un administrator botnet, sau wrangler, utilizează un server central sau 

o rețea de servere pentru a controla dispozitivele integrate în cadrul botnet-ului. De fiecare dată când 

un wrangler lansează o comandă pentru a controla botnet-ul, acesta generează trafic de comandă și 

control (C&C). Wrangler-ul este, de obicei, departe de rețeaua botnet, iar traficul de rețea este de cele 

mai multe ori falsificat, ceea ce face detecția acestuia dificilă; 

2. Beaconing/Heartbeat Traffic – Atunci când un sistem compromis apelează serverul C&C, acesta 

generează un trafic de date numit beaconing. Acest trafic este caracterizat de o amprentă unică, iar 

identificarea acestuia de către analiștii de securitate poate duce la detecția și blocarea unui atac 

DDoS; 

3. Attack Traffic 

 Layer 7: Multe atacuri DDoS bazate pe rețelele botnet generează un volum mare de pachete 

de date de tip GET sau POST; 
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 Protocol-based attack: Acest tip de atac implică manipularea protocoalelor de rețea precum 

TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol) și ICMP (Internet Control 

Message Protocol); 

 Amplified: Rețelele botnet sunt utilizate de multe ori pentru a identifica și compromite resurse 

din internet care pot susține atacul DDoS prin generarea unor cantități masive de trafic; 

 Reflected: Acest tip de atac constă în folosirea unui sistem sau o serie de sisteme pentru a 

ascunde originea atacului. 

4. Operational Technology (OT)/IoT 

 OT: Atacurile asupra OT implică dispozitive fizice care au asociate o adresă IP. Aceste 

dispozitive sunt folosite pentru a controla diferite sisteme sau echipamente precum conducte, 

automobile, drone sau roboți; 

 IoT: Dispozitivele din sfera Internet of Things sunt sisteme individuale care pot comunica între 

ele sau pot fi integrate în cadrul altor dispozitive. Ex: ceasuri inteligente, sonerii video, 

termostate inteligente, etc; 

5. Multivector – Atacurile DDoS moderne combină mai multe strategii de atac, precum atacul la Layer 

7, atacul volumetric și alte metode precum ransomware sau malware. 
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Profilul unui atacator: Care sunt motivele din spatele unui atac DDoS? 

Grupurile de atacatori sunt, de cele mai multe ori, foarte bine cunoscute de autorități. Aceștia folosesc 

tacticile DDoS pentru a câștiga influență, a perturba operațiunile guvernamentale sau militare sau pentru a face 

oamenii să își piardă încrederea într-un anumit sector de piață, companie sau instituție. Principalele motive care 

duc la lansarea atacurilor DDoS sunt: 

 Financiare – în acest caz, atacurile DDoS sunt adesea combinate cu atacurile de tip ransomware. 

Atacatorul trimite un mesaj informând victima că atacul se va opri doar atunci când va fi plătită o taxă. 

Acești atacatori fac de obicei parte dintr-un sindicat al crimei organizate; 

 Reputaționale – Uneori, companiile rivale lansează atacuri DDoS una asupra celeilalte pentru a 

obține un avantaj competitiv; 

 Ideologice – Atacurile sunt lansate pentru a sprijini un anumit interes politic sau un sistem de 

convingeri, precum religia; 

 State-sponsored – în această situație, atacurile sunt lansate pentru a provoca confuzie populației 

civile sau în cadrul operațiunilor militare atunci când disensiunile dintre două state devin evidente;  

 Tactice – în acest caz atacul DDoS este o parte din cadrul unei campanii mai ample. Spre exemplu, 

operațiunile armate combină atacurile cibernetice cu cele fizice pentru a deruta cât mai mult forța 

inamică. 

 Economice – Lansarea atacurilor ajută la culegerea de informații sau duce la cauzarea de daune în 

cadrul anumitor sectoare industriale. Spre exemplu, atacurile lansate asupra unor companii precum 

Sony, British Airways sau Equifax au dus la pierderea încrederii consumatorilor în acestea.  
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Indiferent de motivație, aceste grupuri infracționale pot fi contractate pentru a lansa un atac DDoS. Atacatorii 

pot fi contactați prin intermediul dark web5,serviciilor lor putând fi închiriate adesea sub un model de servicii similar 

cu IaaS6 (Infrastructure as a Service) sau SaaS7 (Software as a Service). 

 

Riscurile din spatele unui atac DDoS 

Conform unui raport al companiei de tehnologie Neustar Inc.8, disponibil în cadrul acestui articol, atacurile 

de tip DDoS sunt în creștere comparativ cu anii trecuți și provoacă daune semnificative organizațiilor atacate. 

Câteva aspecte din acel raport: 

o Atacurile DDoS sunt lansate în mod constant și nu prezintă nici un semn de atenuare. Un procent de 73% 

din companiile și organizațiile chestionate au fost până în prezent victima unui astfel de atac. 85% dintre 

organizații au fost atacate de cel puțin două ori, iar 44% dintre aceste au fost atacate de peste cinci ori. 

 

o Aceste atacuri sunt doar o parte din cadrul unor atacuri complexe. 53% dintre companiile care au suferit un 

atac DDoS au experimentat și o formă de atac suplimentară, 37% dintre acestea au descoperit un program 

malware, iar 15% au devenit victimele unui atac ransomware.  

 

o Intervalul de ore necesar detecției și blocării unui astfel de atac poate fi foarte mare ceea ce poate duce la 

pierderi financiare semnificative pentru companie. 71% dintre organizațiile chestionate au avut nevoie de cel 

puțin o oră pentru a detecta un astfel de atac, iar 72% au avut nevoie de o oră suplimentară sau chiar mai 

                                                           
5 Dark web – este o platformă realizată la mijlocul anilor 1990 de către guvernul american cu scopul de a le permite spionilor și hackerilor să schimbe informații sub 
protecția anonimatului, comunicarea fiind criptată integral și traficul direcționat prin mai multe servere web. 
6 Iaas – Infrastructure as a service, este un tip de serviciu de cloud computing care oferă resurse esențiale de calcul, stocare și rețea.  
7 SaaS – Software as a service, este un tip de serviciu bazat pe cloud, care găzduiește aplicații și le pune la dispoziție utilizatorilor finali prin rețeaua Internet.   
8 Neustar Inc. – companie de tehnologie care furnizează informații și analize în timp real, oferind date și soluții în segmentele marketing, risc, comunicații și securitate.  

https://www.kentik.com/kentipedia/ddos-detection/#:~:text=There%20are%20two%20primary%20means,premises%20or%20via%20cloud%20services.
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mult pentru a răspunde atacului. 49% dintre companiile chestionate au declarat că au avut pierderi de 

aproximativ 100.000 de dolari pe oră pentru perioada de nefuncționare a serviciilor cauzată de aceste atacuri. 

 

Cât timp poate dura un astfel de atac? 

Atacurile DDoS variază din punctul de vedere al duratei și al complexității. Un astfel de atac poate avea loc 

pe o perioadă lungă de timp sau poate fi foarte scurt. În general atacurile sunt clasificate în: 

 Long-term attack: Un atac a cărui durată duce la blocarea sistemelor victimei pentru o perioadă de 

câteva ore sau chiar zile este considerat un atac pe termen lung.  

 Burst attack: Acest atac se desfășoară pe o perioadă foarte scurtă de timp, durează aproximativ un 

minut sau uneori chiar câteva secunde. Deși sunt foarte rapide, acest tip de atac poate fi extrem de 

dăunător dispozitivelor hardware. 

 

Cum detectezi un atac DDoS? 

Cel mai imprevizibil lucru în ceea ce privește atacurile DDoS este că acestea sunt lansate fără nici un 

avertisment. Uneori, anumite grupuri infracționale din mediul cibernetic trimit mesaje de amenințare viitoarelor 

victime, dar de cele mai multe ori persoanele rău intenționate lansează astfel de acțiuni fără nici un avertisment. 

  În mod normal, site-ul atacat nu este accesat în mod constant de administratori pentru a i se verifica 

disponibilitatea. De obicei administratorii sunt notificați de către utilizatori atunci când ceva este în neregulă cu 

site-ul respectiv.  
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Sunt două mijloace principale de detectare a atacurilor DDoS: 

o Examinarea in-line  a tuturor pachetelor din traficul de rețea 

Examinarea in-line a pachetelor din traficul de date se poate realiza cu ajutorul dispozitivelor de rețea precum 

firewall-urile, load balancers sau IPS-urile (intrusion prevention systems). Acestea furnizează o detecție 

acceptabilă în cazul unui atac DDoS de mici dimensiuni, însă în cazul unui atac cu un volum foarte mare de date 

aceste dispozitive se pot bloca. 

Dispozitivele dedicate de detecție și mitigare a unui atac DDoS sunt modalitatea principală de a realiza o 

detecție in-line, însă acestea sunt costisitoare și pot avea un ciclu de viață scurt în fața unui volum mare de atacuri. 

 

 

 

 



12 
 

o Detecția out-of-band prin analiza fluxului de trafic 

Detectarea out-of-band este realizată printr-un proces ce se bazează pe preluarea datelor din traficul de 

rețea (de la routere și switch-uri compatibile cu NetFlow9, J-Flow10, sFlow11 și IPFIX12) și analizarea acestora. În 

cazul detecției un atac, măsurile de blocare pot fi declanșate manual sau automat. 

Oricare dintre cele două poate fi implementată la nivel local sau prin intermediul serviciilor de tip cloud. 

 

Semne care indică un atac DDoS aflat în desfășurare 

1. Sunt primite rapoarte de la dispozitivele de rețea existente în cadrul rețelei; 

2. Utilizatorii / Consumatorii raportează un serviciu lent sau indisponibil; 

3. Dacă este utilizată aceeași conexiune și pentru rețeaua internă, angajații vor observa o viteză redusă a 

traficului de rețea; 

4. O adresă IP face x interogări pe durata a y secunde; 

5. Atunci când este accesat, serverul afișează codul de eroare 503; 

6. Solicitările de tip Ping către echipament expiră din cauza timeout-ului mecanismului TTL (Time to Live); 

7. Analiza log-urilor va afișa un flux ridicat de trafic de rețea; 

                                                           
9 NetFLow – caracteristică a echipamentelor de rețea Cisco, stochează și contorizează adresele IP din traficul de rețea în momentul în care acestea intră sau ies din 
echipament. Analiza datelor oferite de NetFlow poate ajuta administratorul de rețea la troubleshooting-ul rețelei, dar și la monitorizarea traficului de date.  
10 J-Flow – soluție de contabilitate dezvoltată de Juniper Networks, care permite crearea unor statistici de adrese IP privind traficul de rețea.  
11 sFlow – tehnologie de eșantionare utilizată pentru monitorizarea echipamentelor de rețea. Aceasta este implementată prin intermediul cipurilor hardware dedicate 
încorporate în cadrul echipamentelor de rețea. 
12 IPFIX – soluție de colectare și analizare a traficului de date, IPFIX urmărește acțiunile adreselor IP în cadrul rețelei prin colectarea pachetelor de date transmise în rețea, 
transpunerea acestora într-un raport  și transmiterea către un colector.  
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Tehnici de atac folosite 

 

În general, atacurile DoS și cele DDoS pot fi împărțite în trei categorii: 

 Volume Based Attacks – Include atacurile de tip UDP floods, ICMP floods sau spoofed-packet floods. 

Scopul atacului este de a supraîncărca lățimea de bandă, capacitatea acestuia fiind măsurată în Bits 

per second (BPS). 

 

 Protocol Attacks – Include atacurile de tip SYN floods, fragmented packet attacks, Ping of Death, 

Smurf DDoS, etc. Scopul acestui atac este de a epuiza toate resursele serverului atacat și a 

echipamentelor de rețea, precum load balancers sau firewall-uri, a căror capacitate este măsurată în 

Packets per second (PPS). 

 

 Application Layer Attacks – Aceste atacuri țintesc software-ul propriu-zis care oferă un anumit 

serviciu, precum un server Apache, Windows sau OpenBSD. Această tehnică constă în generarea 

unor solicitări aparent legitime ce au scopul de a epuiza resursele serverului și a-l bloca, amploarea 

acesteia fiind măsurată în Requests per second (RPS). 
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Cele mai comune tipuri de atac 

o UDP flood  

Prin definiție reprezintă orice atac DDoS ce constă în generarea unui volum foarte mare de trafic UDP (User 

Datagram Protocol) către porturile de rețea ale unei anumite ținte. Scopul atacului este de a face ținta să verifice 

în mod repetat aplicația asignată portului pe care primește solicitări și, când nu găsește o aplicație legitimă, 

serverul va răspunde cu un pachet ICMP ”Destination unreachable”. Acest proces consumă resursele victimei, 

ducând în cele din urmă la blocarea completă a traficului legitim. 

o ICMP (Ping) flood 

Similar ca principiu atacului UDP flood , un atac de tip ICMP flood constă în transmiterea de pachete de tip 

ICMP Echo Request (ping) cât mai repede posibil către victimă, fără a aștepta răspuns la solicitări. Scopul atacului 

este de a consuma atât lățimea de bandă destinată traficului de intrare cât și lățimea de bandă destinată traficului 

de ieșire, deoarece serverul victimă va încerca să răspundă cu pachete de tip ICMP Echo Reply, ceea ce va duce 

la o încetinire semnificativă a traficului de rețea. 

o SYN flood 

Un atac de tip SYN flood se bazează pe exploatarea unei vulnerabilități din cadrul mecanismului three-way 

handshake din cadrul TCP13 (Transport Control Protocol). În cadrul acestui atac, o persoană rău-intenționată 

trimite mai multe cereri de tip SYN către victimă și fie nu răspunde la pachetele SYN-ACK, fie trimite cererile SYN 

                                                           
13 TCP (Transport Control Protocol) – protocol de rețea garantează livrarea traficului de date, având ca punct inițial mecanismul three-way handshake. Acest mecanism 
constă în stabilirea unei conexiuni între 2 computere A și B. Pentru aceasta, computerul A transmite un pachet de date cu flag-ul SYN (syncronize) către computerul B. Când 
computerul B primește pachetul, acesta va răspunde cu un alt pachet ce conține flag-urile SYN și ACK (acknowledge). Computerul A va completa procesul prin transmiterea 
unui al treilea pachet cu flag-ul ACK, stabilind astfel o conexiune stabilă între cele două computere. 
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de la o adresă IP falsă. Scopul atacului este de a face sistemul țintă să aștepte confirmarea pentru fiecare 

conexiune inițiată astfel încât să fie consumate toate resursele victimei, ducând la blocarea acesteia. 

o Ping of Death (POD) 

Pentru a lansa un astfel de atac, o persoană rău-intenționată trimite mai multe ping-uri crafted către 

computerul țintă. Acest atac are ca scop transmiterea unor pachete de date ce depășesc lungimea maximă 

acceptată a unui pachet IP (de 65.535 octeți), blocând astfel buffer14-ele de memorie destinate procesării 

pachetelor de date, ducând la refuzarea pachetelor de date legitime. 

o Slowloris 

Slowloris este un atac de tip DoS cu o țintă precisă, care permite unui atacator să blocheze un server web, 

fără a afecta alte servicii sau porturi din rețeaua țintă. Atacul se bazează pe crearea a cât mai multe conexiuni 

către serverul țintă și transmiterea unor solicitări parțiale ce mențin deschise conexiunile create anterior. Slowloris 

trimite constant mai multe anteturi HTTP, dar nu finalizează niciodată solicitările propriu-zise, astfel încât serverul 

vizat este obligat să păstreze deschise conexiunile false. Acest lucru va face ca la un anumit punct, numărul de 

conexiuni simultane pe care le poate manipula victima să fie depășit, ducând astfel la refuzul conexiunilor legitime. 

o NTP Amplification  

În cadrul unui atac de tip NTP Amplification, atacatorul se folosește de serverele Network Time Protocol 

(NTP) accesibile public pentru a lansa către țintă un volum mare de trafic UDP. Acest atac este considerat a fi de 

amplificare deoarece raportul interogare-răspuns în astfel de scenarii este între 1:20 și 1:200, ceea ce înseamnă 

                                                           
14 Buffer de memorie – este o memorie tampon, sau memorie intermediară, ce are rolul de a compensa timpii de latență ai legăturilor de rețea. Atunci când două 
dispozitive trebuie să trimită cantități mari de date într-un sistem simplex, acestea vor trebui să salveze datele ce trebuiesc transmise într-un buffer și să le trimită ulterior 
atunci când canalul de transfer este liber. 
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că orice atacator care reușește să compromită un număr suficient de servere NTP deschise, poate genera un 

volum mare de date ce poate ocupa întreaga lățime de bandă a victimei.    

o HTTP flood 

Într-un atac DDoS HTTP flood, atacatorul, prin utilizarea rețelei de boți, transmite un număr mare de solicitări 

HTTP de tip GET sau POST legitime pentru a ataca un server web sau o aplicație. Atacul nu folosește pachete 

crafted și nici tehnici de falsificare sau de reflectare și nu necesită o lățime mare bandă precum celelalte atacuri. 

Atacul este foarte eficient pentru că forțează serverul sau aplicația WEB să aloce toate resursele pentru a 

răspunde la solicitările valide venite din partea rețelei de boți manipulate de atacator. 

o Atacuri DDoS de tip zero-day 

Un atac de tip zero-day cuprinde exploatarea tuturor vulnerabilităților necunoscute sau noi, pentru care nu 

a fost lansat nici un patch de actualizare. Termenul este foarte cunoscut pentru membrii comunităților de hackeri, 

unde exploatarea acestor vulnerabilități a devenit o practică populară. 
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Cum ne protejăm împotriva unui atac DDoS? 

Mitigarea unui atac DDoS este complet diferită față de mitigarea altor atacuri cibernetice, precum 

ransomware. Aceste atacuri sunt în general prevenite de dispozitivele și serviciile ce au capacitatea de a gestiona 

astfel de atacuri. Spre exemplu, load balancer-urile au, în anumite situații, capacitatea de a identifica pattern-urile 

DDoS și de a acționa în consecință. Deoarece atacatorii generează trafic DDoS prin exploatarea rețelelor legitime, 

orice dispozitiv sau server conectat la rețea este vulnerabil, deoarece, de cele mai multe ori, traficul generat nu 

este detectat ca fiind malițios.  

5 pași pentru a răspunde la un atac DDoS 

1) Detecție  

Detecția cât mai rapidă este esențială pentru apărarea împotriva unui atac DDoS. Se recomandă urmărirea 

cu atenție a semnelor de avertizare și analiza în timp real a traficului de date.  

2) Filtrare 

Un proces de filtrare a traficului bine pus la punct poate ajuta la eliminarea pachetelor de date nedorite. 

Acest lucru se realizează prin configurarea unor politici de securitate eficiente pe dispozitivele de rețea. 

3) Redirectare 

Acest pas implică devierea traficului malițios astfel încât acesta să nu afecteze resursele critice. Puteți 

redirecționa traficul DDoS către un scrubbing center. Se recomandă comunicarea evenimentului către toți cei 

afectați, astfel încât angajații și clienții să cunoască motivul încetinirii traficului de rețea. 
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4) Analiza 

Este foarte important de identificat originea atacului DDoS. Aceste informații pot ajuta la dezvoltarea și 

implementarea unor politici ce au rolul de a proteja sistemele informatice/rețeaua în mod proactiv împotriva 

atacurilor viitoare.  

5) Utilizare de resurse alternative 

Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea unor resurse alternative, care să aibă capacitatea, în cazul 

unui atac, de a oferi cât mai rapid o altă conexiune stabilă către Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tehnici de mitigare a unui atac DDoS  

o Cloud scrubbing devices 

Numite și scrubbing centers, aceste servicii sunt de obicei implementate între traficul DDoS și rețeaua 

victimei. Aceste centre preiau traficul destinat vicimei și îl direcționează către o altă locație pentru a reduce cât 

mai mult daunele. Aceste centre filtrează datele, permițând doar traficului legitim să treacă către destinație. 

Serviciile de scrubbing centers sunt furnizate de companii precum Radware, Cloudflare și Akamai. 

o Multipli furnizori de internet  

Deoarece scopul principal al atacurilor DDoS este de a supraîncărca resursele cu trafic, anumite companii 

folosesc mai multe conexiuni la Internet asigurate de diferiți furnizori de servicii de internet. Acest lucru permite 

comutarea furnizorilor de servicii atunci când rețeaua unuia dintre ei este supraîncărcată. 

o Black hole 

Această tehnică implică folosirea unui serviciu cloud pentru a implementa o strategie cunoscută sub numele 

de colector de date. Serviciul canalizează pachetele de date și fluxul de trafic către receptorul de date, unde nu 

poate produce daune. 

o Content Delivery Network (CDN) 

Este un grup de servere proxy și rețele distribuite din punct de vedere geografic utilizate pentru mitigarea 

atacurilor DDoS. O astfel de rețea funcționează ca o singură unitate pentru a furniza conținut rapid prin mai multe 

conexiuni principale și WAN, distribuind astfel sarcina de rețea. Dacă o anumită rețea este afectată de un atac 

DDoS, CDN-ul poate livra conținutul prin intermediul unui alt grup de rețele neafectate. 
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o Load balancing servers 

În general, rolul acestor dispozitive este de a gestiona traficul legitim, însă, în cazul unui atac DDoS, acestea 

pot fi folosite pentru a redirecționa traficul malițios, astfel încât acesta să nu afecteze anumite resurse cheie. 

o Web application firewall (WAF) 

Utilizat pentru a filtra și monitoriza traficul HTTP, WAF-urile pot fi folosite pentru a ajuta la mitigarea atacurilor 

DDoS și fac de obicei parte din serviciile bazate pe cloud, precum AWS, Azure sau CloudFlare. 
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Servicii de mitigare a unui atac DDoS 

o AWS Shield 

Acest serviciu oferă gratuit protecție împotriva atacurilor de Layer 3 și Layer 4, fiind disponibil gratuit. Contra 

cost poate fi oferită și protecție împotriva atacurilor de Layer 7. Mai multe informații se regăsesc la adresa web 

https://aws.amazon.com/shield/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-

cards.sort-order=desc. 

o Neustar DDoS Protection 

Soluțiile oferite includ protecție cloud-based, on-premise și hibridă, concentrată strict pe blocarea atacurilor 

de tip DDoS. Mai multe informații se regăsesc la adresa web https://neustarsecurityservices.com/ddos-protection. 

o Cloudflare DDoS Protection 

Acest serviciu oferă gratuit protecție împotriva atacurilor de Layer 3, Layer 4 și Layer 7. Contra cost, acesta 

oferă și alte servicii mult mai complexe pentru o protecție sporită. Mai multe informații se regăsesc la adresa web 

https://www.cloudflare.com/ddos/.  

o Akamai 

Serviciu recunoscut pentru capacitatea de identificare a atacurilor volumetrice. Akamai deține mai multe site-

uri web la nivel global care îi permit să identifice și să filtreze traficul. Mai multe informații se regăsesc la adresa 

web https://www.akamai.com/our-thinking/ddos. 

 

 

https://aws.amazon.com/shield/
https://aws.amazon.com/shield/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/shield/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
https://neustarsecurityservices.com/ddos-protection
https://www.cloudflare.com/ddos/
https://www.akamai.com/our-thinking/ddos
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o AppTrana 

Serviciu specializat în protecția împotriva atacurilor de Layer 7. Mai multe informații se regăsesc la adresa 

web https://www.indusface.com/managed-ddos-protection-mitigation.php. 

o Alibaba DDoS 

Serviciu specializat în mitigarea atacurilor volumetrice. Mai multe informații se regăsesc la adresa web 

https://www.alibabacloud.com/product.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indusface.com/managed-ddos-protection-mitigation.php
https://www.alibabacloud.com/product
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Bune practici pentru a răspunde împotriva unui atac DDoS 

 

1) Modificarea politicilor implementate   

Primul pas pentru a răspunde în fața unui atac de tip DDoS constă în revizuirea politicilor implementate în 

cadrul rețelei și a sistemelor informatice, astfel încât acestea să reprezinte primul strat de protecție împotriva noilor 

metode de atac. Dacă nu este definită o politică de securitate propriu-zisă, crearea uneia ar trebui să reprezinte o 

prioritate. 

2) Identificarea serviciilor critice  

Este foarte importantă identificarea serviciilor și aplicațiilor esențiale care ar putea provoca daune majore 

companiei în cazul unui atac cibernetic. Fie că este vorba de baze de date, de servere web, de management, 

streaming, etc, aceste servicii trebuie protejate în mod corespunzător, pentru a limita cât mai mult posibilele 

pagube. 

3) Creați module de back-up  

Stocați informațiile critice în cadrul unui CDN, astfel încât organizația dumneavoastră să reducă timpul de 

răspuns la incidente și de recuperare a datelor. 

4) Mai mulți furnizori de servicii 

Pentru a limita efectele unui atac DDoS, se recomandă ca organizația să aibă disponibili mai mulți furnizori 

de internet, astfel încât, în cazul în care unul conexiunea oferită de unul dintre aceștia este atacată, serviciile 

critice să poată fi transferate cât mai rapid către o altă conexiune. 
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5) Analiza de risc 

O analiză de risc bine realizată va identifica riscurile implicate atunci când una dintre resursele critice este 

compromisă. 

6) Practică  

Planificați sesiuni de antrenament dedicate într-un mediu de test pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns 

a organizației în cazul unui atac DDoS. 
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