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Ord- och förkortningslista 
 
DOS – Denial Of Service  
 
DDOS – Distributed Denial Of Service 
 
TCP - Transmission Control Protocol 
 
UDP - User Datagram Protocol 
 
ICMP - Internet Control Message Protocol 
 
SYN - Synchronization 
 
ACK - Acknowledge 
 
IP - Internet protocol 
 
BSD - Berkeley Software Distribution 
 
VAX är en maskinarkitektur som finns både i stora servrar med flera processorer och små 
desktopmaskiner. 
 
SUN - Sun Microsystems, Inc. är ett av världens största datortillverkande företag. De ligger 
bakom bl.a. Solaris, NFS och Java. 
 
Spoofing – En hacker utger sig att vara någon annan för skydda sin riktiga identitet. Innebär 
att använda ett annat IP under en attack. 
 
Ping - är ett datornätverksverktyg för TCP/IP-nätverk (till exempel Internet). Det används för 
att undersöka om en viss värddator är åtkomlig via nätverket. Det ger även viss information 
om vilken tid det tar för paket att ta sig fram till värden, vilket är ett mått på latensen i 
överföringen. 
 
Nmap - är ett portscanningsprogram byggt på öppen källkod. Det kan även känna av vilket 
operativsystem datorer kör. Finns till Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Unix, Linux, 
Amiga, Mac OS X med flera. 



  

Abstract 
This paper will expose the serious phenonomen Distributed Denial of Service (DDoS). 

Businesses without a good security policy are easy targets for attackers. We will cover why its 

hard to protect yourself, present previous attacks and ways for individuals and businesses to 

secure themselves. We have based our paper on previous cases and done intervjues with 

companies who specialize in dealing with these kind of threats. Then come up with guidelines 

wich will be helpful for businesses when they want to strengthen there security against 

Distributed Denial of Service-attacks. 



  

Abstrakt 

Detta arbete upplyser om hur allvarligt fenomenet Distributed Denial of Service (DDoS) är. 

Företag utan ett väl fungerande säkerhetstänkande kan råka riktigt illa ut vid en DDoS-attack. 

Vi kommer att berätta om problemet och ta upp tidigare attacker samt förslag på åtgärder för 

att öka säkerheten för både privatpersoner och företag. Vi kommer att utgå från tidigare Case 

om DDoS och intervjua säkerhetsföretag för att kunna framställa en skyddsstrategi. Därmed 

hoppas vi att vår uppsats kommer att vara till hjälp för företag som står inför valet att öka 

säkerheten mot Distributed Denial of Service. 

 



  

Förord 
Vi vill passa på att tacka de personer och företag som har hjälpt oss med uppsatsen. Vi vill 

tacka vår handledare Jan Aidemark för goda råd och för att han varit tillhands när vi behövt 

honom. Vi vill säga tack till Martin Zetterlund på säkerhetsföretaget Sentor för relevant och 

viktig information. Till sist vill vi ge Gus Cunningham på säkerhetsföretaget Prolexic ett stort 

tack för att han tog sig tid att svara på många mail angående Prolexic och allmänna frågor om 

DDoS.  

 



  

Sammanfattning 
Attacker på Internet blir allt vanligare i takt med att samhället blir mer digitaliserat. Den 

attack som är mest fruktad är Distributed Denial of Service (DDoS). Vi har undersökt 

attackverktyg, tidigare attacker och skyddsåtgärder och det har visat sig att det än idag är ett 

otroligt svårt problem att lösa. Syftet med uppsatsen är, med bakgrund av resonemanget 

ovan, att belysa problemet och få djupare kunskap om hur attacken går till samt vilka skydd 

som finns ute på marknaden.  

 
Undersökningen som genomförts har visat att DDoS är en överbelastningsattack som innebär 

att en person med hjälp av en armé av datorer anropar en hemsida eller server. Det 

överbelastar servern vilket innebär att alla som försöker nå den servern får meddelandet 

”sidan kan inte visas”. 

 

Vi har kommit fram till att det inte går att skydda sig helt. Prolexic och Cisco är två företag 

som är kända för sitt skydd mot DDoS. Prolexic´s lösning heter ”Clean Pipe” och Cisco´s 

”Attack Mitigator 5500”. Lösningarna ger ett visst skydd mot små och stora attacker men ger 

inte ett 100 procentigt skydd. Vi ser endast två sätt att klara av en DDoS-attack; Nummer ett 

är att vara ”större” än attackeraren, det vill säga ha mer bandbredd. Det innebär att hackarens 

armé inte har tillräckligt med kraft för att slå ut anslutningen till servern. Nummer två är att 

inte vara uppkopplad mot Internet. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
De flesta har fått det otroligt störande meddelandet ”sidan kan inte visas” någon gång när de 

surfat på Internet. Det beror på att servern inte svarar och är precis vad som händer vid en 

Denial of Service1 (DoS) attack. Hackers slår ut system på nätet genom överbelastning med 

hjälp av falska anrop. Systemen kan vara allt från en webbsida till en server eller en Internet 

Server Provider (ISP). Attacken utförs genom att en eller flera datorer skickar en stor mängd 

falska anrop som det utsatta målet måste svara på. Det resulterar i att all annan trafik saktas 

ner eller inte kommer fram alls, vilket i sin tur gör att alla som försöker komma in på servern 

nekas åtkomst. Vad som är värt att nämna är att det inte alla gånger rör sig om en attack. Det 

kan helt enkelt vara så att för många personer försöker gå in på en viss sida samtidigt. Ett 

exempel på detta är den 11 september 2001, då CNN:s sida slogs ut2. Det berodde på att alla 

ville läsa om vad som hade hänt i New York, och servern kunde inte hantera den massiva 

anstormningen av anrop. All bandbredd förbrukades precis som vid en DDoS-attack. 

DoS-attacker är dock inte lika allvarligt som DDoS eftersom det är lätt att skydda sig mot det 

genom att övervaka trafiken. Så fort systemet märker att det kommer onormalt många anrop 

från samma adress så blockeras paketen och attacken stoppas. 
 

Distributed Denial of Service3 (DDoS) är tyvärr inte lika enkelt att skydda sig mot. Attacken 

innebär att angriparen har en arme av datorer som lyder hans kommando. 

 

                                                 
1 http://www.garykessler.net/library/ddos.html (060720) 

 
2 http://www.anu.edu.au/mail-archives/link/link0109/0167.html  
3 http://www.ddos.com/index.php?content=products/background.html (060724) 
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Det kan vara allt från tio till tiotusentals datorer som samtidigt skickar anrop till ett utvalt mål. 

Offrets försvar har då väldigt svårt att urskilja falska anrop med riktiga. I och med att det är 

olika datorer som kan stå runt om i världen är det näst in till omöjligt att hitta källan och 

stoppa attacken. Det har blivit ett stort problem på sista tiden och få förstår vilket allvarligt 

hot DDoS verkligen är. Framför allt är det företag som är beroende av Internet som är mest 

utsatta. Företag som Ebay, Yahoo, Dell, Amazon och CNN är bara några få av alla som 

utsatts för belastningsattacker. Vad människor inte förstår är hur allvarligt det är framför allt 

för små företag att bli utsatta för denna typ av attack och vad det kan kosta att vara offline, om 

så för några timmar. Det kan röra sig om ofantligt stora summor och därför jobbas det flitigt 

med att få fram pålitliga försvarssystem mot just dessa attacker, men det är lång väg kvar till 

ett 100 procentigt skydd. Det som skrämmer säkerhetsansvariga mest är att verktygen som 

används för att utföra en DDoS attack blir mer och mer avancerade och lätta att använda. Nu 

krävs det inte längre djupa kunskaper om hacking eller programmering för att kunna slå ut 

system på nätet. Dagens verktyg är så pass lätta att vem som helst med någorlunda kunskap 

om datorer kan ställa till med stora problem för privatpersoner och företag. Vi har därför valt 

att undersöka fenomenet DDoS för att sedan kunna ge svar på hur det går att minska risken 

för att bli drabbad, samt vad som bör göras under och efter en attack. 

1.2. Problem 
DDoS som förklarats tidigare i uppsatsen innebär idag ett stort problem för dagens IT-

samhälle och stora mängder kapital satsas på forskning och utveckling4. Trots det finns det 

idag ingen vattentät lösning på problemet. Det finns alternativ som försvårar och minskar 

risken för en attack, men är viljan tillräckligt stor hos de illvilliga så är företaget illa ute. Det 

är ett problem som utvecklare och säkerhetsspecialister försöker få bukt med genom att 

utveckla filter som är tillräckligt kraftiga och smarta för att den falska trafiken filtreras bort 

från den goda. Det är där utmaningen ligger, och anledningen till att det DDoS är så pass 

allvarligt. Hur ska filtret veta vilka paket som är äkta respektive falska?  

                                                 
4http://www.bcs.org/upload/amaxus_pdf/amaxus_conWebDoc_3254.pdf  
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1.3. Problemformulering 
Problemet kan uttryckas med hjälp av följande fråga som kommer att ligga till grund för 

undersökningen; 

 

DDoS - Vad är det och kan man skydda sig? 
 

För att ge en bättre förståelse vad DDoS är och vad det kan ställa till med ställs följande 

frågor: 

 

1. Hur vanligt är fenomenet? 

2. Vad har inträffat vid tidigare attacker? 

3. Vad har förändrats sedan den första attacken? 

4. Kan småföretag skydda sig från hotet? 

 

1.4. Syfte 
Syfte med uppsatsen är att göra företag och privatpersoner uppmärksamma på problemet. Det 

finns många småföretag som inte tar IT-attacker på allvar då de tror att det inte kommer att 

hända dem. Vi vill därför upplysa om riskerna och även ta fram förslag till skyddsstrategier.  
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2. Metod 

2.1. Arbetssätt 
Arbetet påbörjades genom att försöka hitta ett relevant problem inom ämnet IT-säkerhet. När 

ämnet fastställts följdes det med Internet- och litteraturstudier om Distributed Denial of 

Service som uppsatsen kommer handla om. Efter att tillräckligt med information samlats in 

skrevs en bakgrund och problemformulering, som stod klara till seminariet den 15 april. 

Därefter påbörjades insamlingen av de kvalitativa data som var nödvändig för att lösa 

problemet. Insamlad data analyserades och kopplades senare till de Case-studier som vi 

utfört på två företag för att ge uppsatsen en verklighetsanknytning. Genom intensiva 

litteraturstudier samt Case-studier formulerades en analys som slutligen sammanfattades i en 

slutsats.  

2.2. Problemlösningsmetod 
För att lösa det problem som vi valt ut, studerades tidigare forskning och teorier. Relevanta 

inslag knöts sedan till uppsatsens specifika problemställning. Detta lade grunden för 

utformningen av en egen säkerhetsstrategi mot DDoS. Det största problemet var att hitta 

vetenskapliga rapporter om ämnet samt få företagen att ge ut information om deras 

säkerhetsstruktur och hur DDoS har påverkat dem. Det skall även nämnas att de företag som 

varit hjälpsamma, har gett relevant och viktig information. För att analysera de olika 

problemfrågorna måste en datainsamling genomföras. Detta kom till att bli den svåraste 

uppgiften under hela uppsatsen. Diskussioner om vilken typ av data som var nödvändig för 

analysen förklaras inom valet av metod. 

2.3. Datainsamling inom valet av metod 
Ett fundamentalt val att ta ställning till innan undersökningen kan påbörjas är vilken typ av 

data som skall samlas in. Det finns en grundläggande skillnad mellan kvantitativ och 

kvalitativ data. Båda datainsamlingsmetoderna kan användas för att få relevans och djup i 

undersökningen. I detta fall var inte matematiska uträkningar och statistik så relevant utan 

vad säkerhetsföretagen erbjuder för skydd och hur dessa produkter fungerar i praktiken. 

Därför är uppsatsen uppbyggd på en kvalitativ metodundersökning, som omfattar 

observationer kring tidigare Case och undersökningar.  
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2.3.1. Case-studier 
För att undersöka hur attackerare och organisationer tänker och går tillväga för att hantera 

attacker så har vi samarbetat med två lokala företag i Växjö som är beroende av sin IT-drift. 

Vi tog först kontakt och förklarade ingående hur våra tester skulle gå till så att de var väl 

införstådda hur vi skulle gå tillväga. Företagen förblir anonyma i uppsatsen då informationen 

annars skulle kunna utnyttjas av utomstående. 

 

Det första vi gjorde efter att ha fått klartecken från företagen är att vi med vår nuvarande 

kunskap utan hjälp från företagen ta redan på så mycket som möjligt om företagens IT-system 

för att identifiera svaga länkar och hitta lämpliga mål för en attack. Under denna del av 

studien så sätter vi oss in i hur en attackerare går tillväga och tänker. 

Efter vi hade utfört förarbetet så presenterade vi materialet för företagen och förde en dialog. 

Först och främst fick vi reda på hur mycket vi kunde kartlägga och om det var korrekt. Sedan 

diskuterade vi våran strategi för en attack för att se om det hade varit genomförbart och vad 

konsekvenserna för företagen hade blivit. 

2.3.2. Bortfall 
Vi har valt att göra en strikt litteraturstudier då vi saknar tid och kunskap för att göra en 

djupare teknisk analys om ämnet. Vi kommer inte heller ta upp några andra typer av attacker, 

utan fokuserar enbart på DDoS sam de faktorer som spelar en väsentlig roll inom DDoS. 

2.3.3. För och nackdelar med val av metod 
Det som visade sig vara mindre bra med vårt val av metod var att vi antog att företagen 

skulle hjälpa till utan problem från början. Vi hade inte tagit i beaktelse att det för många 

företag är känsligt att erkänna att de råkat ut för en attack eller att de är sårbara. När vi 

märkte att det inte gick att nå de företag som vi hade planerat hade vi ingen reservplan. Det 

blev svårt att få en godkänd struktur på uppsatsen vilket gjorde att vi aldrig riktigt fick klart 

för oss hur uppsatsen skulle se ut. Detta drog ut på tiden, samtidigt som vi inte jobbade 

tillräckligt mycket med själva uppsatsskrivandet. Fördelen med att det blev förskjutet blev 

att vi kunde ta oss tid att gå igenom vad vi verkligen ville uppnå med uppsatsen. Att vi har 

fått jobba med undersökningen under sommaren har gett oss en djupare förståelse för hur det 

går till att skriva uppsats på universitetsnivå. Vilket är en fördel då magisteruppsatsen 

närmar sig. Vi vill även uppmärksamma säkerhetsföretagen, de förvånade oss positivt. De vi 

hade kontakt med har varit väldigt tillmötesgående med allt från teknisk information till 

utförliga analyser av tidigare attacker, vilket räddade oss ur en svår situation. 
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2.4. Källkritik och problem 
Ett stort problem vi stötte på före och under arbetet var att hitta bra litteratur. På grund av att 

vårt ämne är relativt nytt finns det idag väldigt få bra böcker om själva DDoS. Detta innebar 

att källkritiken blev en oerhört viktig del av arbetet. Vi hittade en bok som var till stor hjälp, 

men för att uppsatsen skulle få trovärdighet krävdes mer litteratur. Det fanns ett stort antal 

artiklar och andra uppsatser om DDoS på Internet och det var här vår källkritiska sida fick 

sättas på prov. Detsamma gäller med den informationen vi fått från företagen som vi varit i 

kontakt med. Varje företag förespråkar sin produkt och objektiviteten kan ifrågasättas. Vi har 

försökt sålla bort det vi ansåg vara propaganda för den egna produkten och använt den 

information som generellt stämmer hos företag som testat de olika produkterna som erbjudits. 

 

2.5. Disposition 
Efter inledning samt metod följer en teoretisk bakgrund som ger förståelse varför DDoS är 

ett sådant allvarligt problem. Därefter förklarar vi våra Case-studies från de två företagen 

som vi lyckats få kontakt med, och även förslag till förbättrad säkerhet. Vidare analyseras 

hela undersökningen i analysdelen som följs av en kort diskussion vad vi själva tyckte om att 

forska om DDoS under ”Egna reflektioner”. 
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3. Teori 

3.1. Kort historik 
Den första Internetmasken spred sig den 2 november 1988 och skapades av Robert Tappan 

Morris Jr, därav namnet ”Morris Worm”5. Masken angrep operativsystemet BSD Unix och 

gjorde att system som VAX och SUN slogs ut på grund av att den satte igång så många 

program så att det blev en sorts överbelastning för datorerna. Det skapade kaos då väldigt 

många Internetanslutna datorer blev infekterade. Ett litet fel i masken gjorde att datorer och 

nätverk som blivit infekterade blev obrukbara. Morris Worm använde sig av några kända 

säkerhetsluckor i e-postsystemen som fanns på den tiden. Efter några dagar lyckades 

säkerhetspersonal dekryptera och ändra programkoden för masken och på så sätt täppa till de 

luckor som masken använde sig av vilket ledde till att den bekämpades. Efter denna händelse 

blev det fart på IT-säkerhetsexperterna. 

DARPA som står för 6“Defense Advanced Research Projects Agency” utvecklade därför 

organisationen CERT som står för ”Computer Emergency Response Team”. De specialiserade 

sig på incidenter via Internet, och analyserade samt rapporterade svagheter i system, samtidigt 

som de forskade kring data och nätverkssäkerhet. CERT blev mer betydelsefulla allt eftersom 

Internet fortsatte att växa under 90-talet, och när fjärrstyrda DoS-program började dyka upp 

innebar det stora problem. Det försvårade för säkerhetsansvariga väsentligt då angriparen 

kunde styra attacken från en avlägsen plats. För att kunna utföra attacker på den tiden 

behövdes inte så mycket bandbredd eftersom alla använde modem för att koppla upp sig. Det 

enda hackern behövde göra för att orsaka stora DDoS-attacker var att gå till ett universitet 

eller företag på grund av deras överlägsenhet i bandbredd och stora nätverk. Det innebar en 

massiv stöld av konton på universitet. Studenter och lärare gav till och med ut sina konton i 

utbyte av mjuk och hårdvara. Det blev en hektisk period för säkerhetsansvariga och vad de 

inte visste var att det skulle bara bli värre. CERT har sedan Morris Worm jobbat med att 

analysera Internet-attacker och hjälpt till att utveckla säkerhetslösningar inom IT.  

                                                 
5 Denial of Service Attack and Defense Mechanisms 
6 http://www.darpa.mil/   
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3.2. Tidslinjen för DoS/DDOS7 

3.2.1. År 1996-idag 
1996 

År 1996 upptäcktes en svaghet i TCP/IP protokollet vilket ledde till de första SYN-flood8 

attackerna. Detta blev ett populärt och effektivt redskap för att göra servrar oåtkomliga. Det 

användes av små grupper som sen utvecklades till bättre verktyg som spred sig till en större 

skara hackers. 

1997 
I slutet av 1996 och början av 1997 så dök det upp stora DOS attacker på IRC nätverk. IRC 

står för ”Internet Relay Chat” och där samlas datorentusiaster för att diskutera allt mellan 

himmel och jord. I en attack utnyttjades en lucka i Windows operativsystem som gjorde att 

hackern som utförde attacken stängde av en stor del av IRC användarna genom att krascha 

deras operativsystem. DoS program som Bonk, Boink och Teardrop gjorde att hackers kunde 

slå ut opatchade Windows system. Dessa svagheter är för det mesta enkla buggar som rättas 

till väldigt fort, och det är därför Windows Update senare blev måltavlan för att hindra 

människor att uppdatera sina system. 

1998 
Allt eftersom bandbredden blev jämställd mellan användarna och hackern blev det svårare att 

slå ut system som man tidigare gjort relativt lätt. Det krävdes nya metoder från hackers. Steget 

blev att ta kontroll över ett stort antal datorer som man sedan kunde fjärrstyra, med andra ord 

så blev attackerna distribuerade och mer organiserade och DDoS föddes.  Prototyper av DDoS 

verktyg utvecklades under mitten av 1998, men programmen hade många begränsningar men 

bevisade att det var möjligt att genom ta kontroll över en mängd datorer distribuera en attack 

för att slå ut ett mål. 

1999 
1999 slog fjärrstyrningen igenom på allvar. Distribuerade datorer och maskens återkomst blev 

en farlig kombination och det är så DDoS fungerar. Masken sprider sig vidare till datorer som 

sedan blir slavar under en master. På så sätt kan man snabbt ta kontroll över tusentals datorer 

runt om världen för att sedan utföra en attack mot ett utvalt mål. 

DoS-verktyg som Trinoo, Stracheldrath, Tribe Flood Network (TFN) som fick sitt stora 

genombrott sommaren 1999.  

                                                 
7 Internet Denial of Service Attack and Defense Mechanisms  
8http://www-1.ibm.com/services/continuity/recover1.nsf/files/Downloads/$file/DOS.pdf  
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3.2.2. År 2000-idag 
2000 
År 20009 blev årtalet som tog DDoS från skuggorna in i rampljuset och in på listan bland de 

allvarligaste hot som finns när det gäller IT-attacker. Den 7:e februari utfördes en mängd 

DDoS-attacker mot välkända onlineföretag som Ebay, Yahoo, E-trade, Buy.Com, Amazon 

och CNN blev drabbade. Vad som är viktigt att veta när det gäller dessa företag är att de lever 

på Internettjänsten som de erbjuder. Ebay är världens största onlinebaserade auktionstjänst 

med ca 10 miljoner kunder och Yahoo, en världsledande webbportal, har ca 36 miljoner 

besökare per månad. De siffrorna gör det lättare att förstår hur allvarligt det är för ett 

webbföretag att slås offline, då det innebär otroligt stora förluster i form av pengar och 

kunder. Analyser har bekräftat att under de tre timmar som Yahoo var offline förlorade 

företaget ca 500 000 dollar. Amazon menade att de förlorade 600 000 dollar för de tio timmar 

som deras system var utslaget. 

 

Tabellen10 visar förluster i form av besökare på hemsidorna:  

Attack Timing Estimated Immediate 

Impact (visits lost) 

Yahoo Mon. Feb. 7:  1:20–4:20 PM  2,221,350  

CNN Tues. Feb. 8:  7:00–8:50 PM  653,338  

Amazon Tues. Feb. 8:  8:00–9:00 PM  522,671  

EBay Tues. Feb. 8:  6:20–7:50 PM  326,669  

ZDNet Wed. Feb. 9: 6:45–9:45 AM  179,668  

Buy.com Tues. Feb. 8:  1:50–4:50 PM  32,667  

E*Trade Wed. Feb. 9: 8:00–9:30 AM  19,600  

 

 

Det här är två av världens största sidor anses med ett väldigt bra säkerhetssystem och trots det 

lyckades en 13-åring11, utan stora kunskaper inom hacking, göra så stor skada. Om inte de 

                                                 
9http://www.computerworld.com/news/2000/story/0,11280,43914,00.html  
10 http://infosecon.net/workshop/slides/weis_2_1.ppt 
11Htt0p://infosecon.net/workshop/pdf/6.pdf  
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multinationella företagen kan skydda sig mot överbelastningsattacker så är frågan hur 

småföretagen skall kunna göra det.  

2001 
Januari 2001 utsattes futuresite.register.com för en DDoS-attack. Angreppet varade i en vecka 

och använde falska DNS-anrop. Samma månad blev Microsofts routrar angripna av en 

liknande attack, vilket gjorde att de inte kunde leverera normal trafik till rätt hastighet. Inte 

nog med att hastigheten sjönk drastiskt, men även Microsofts DNS-servers var bakom routern 

vilket innebar att alla användare blev ombedda att slå in IP nummer i adressfältet om de ville 

komma till Microsofts hemsida. Attacken är en av de mest ”framgångsrika” då Microsofts 

hantering av webb anrop sjönk till två procent. 

2002 
Oktober 2002 försökte en hacker slå ut Internets DNS-root servrar. För att förstå hur allvarligt 

detta är måste vi förklara vad DNS är. Det står för Domain Name Server och funktionen är 

enkel, det gör att vi kan skriva in www.microsoft.com istället för 213.645.254.873 i 

adressfältet. Det finns 13 stycken root servers och hackern ville slå ut alla med hjälp av en 

DDoS-attack. Han lyckades ”bara” slå ut 9 st under den timmen som attacken höll på och 

sedan avbröts den. Tack vare en stabil design av DNS och att angreppet inte varade under en 

längre period så blev skadan inte så allvarlig som den skulle ha kunnat bli om hackern hade 

fortsatt attacken.  

2003 
2003 tog attackerna en ny form och metoderna ändrades12. Först började spam använda sig av 

distribuerade nätverk på samma sätt som DDoS-attackerna. Det började även dyka upp 

attacker på branscher som drog in stora pengar. Till exempel porrsidor och online spel blev 

utpressade på tio tusentals dollar för att attacken skulle stoppas. 

Det var bara en tidsfråga innan DDoS skulle bli ett verktyg för organiserad finansiell 

brottslighet med syfte att utpressa företag på pengar. Tyvärr ser trenden inte ut att försvinna 

utan tvärtom öka. Eftersom det inte ännu finns något helt säkert försvar mot attackerna samt 

att de är väldigt svåra att spåra så är det en guldgruva för hackers på den onda sidan. Det är 

inte bara ekonomisk vinning som driver utan även politiska mål. Mer om detta under motiv 

för attacker. SCO´s hemsida blev attackerad två gånger under 2003 vilket gjorde att sidan var 

offline en anmärkningsvärt lång period. Analytiker tror att attacken var en reaktion på 

lagtvisten över Linux källkod och det negativa uttalandet om Open Source. I mitten av 2003 

råkade Clickbank och SpamCop ut för en kraftig DDoS-attack. Hackern hade en arme på 

                                                 
12Internet Denial of Service Attack and Defense Mechanisms  
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tusentals datorer under sin kontroll. Efter några dagar lyckades dock företaget installera ett 

sofistikerat filter som avbröt attacken. 

2004 
Finansiella motiverade attacker fortsätter att terrorisera företag framför allt inom 

spelbranschen. Det går även spekulationer om mask attacker som installerar trojaner på 

hundra tusentals datorer som skapar ett massivt botnätverk. De två mest kända programmen är 

Agobot och Phatbot. Vad dessa botar gör är att de distribuerar spam och DDoS-attacker. I 

vissa fall säljs dessa nätverk på den svarta marknaden till dem som bjuder högst, för att sedan 

användas till utpressning och andra brott. En annan märkbar förändring är den organiserade 

brottsligheten. Attackerna blir mer sofistikerade och storleken ökar, vilket bevisar att det inte 

är längre en person som utför attackerna. Problemet lär som sagt inte dö ut utan kommer 

stadigt att öka. Verktygen för DDoS blir mer avancerade för varje år och det gäller för företag 

och även för mindre affärer att vara uppmärksamma på utvecklingen av de hot samt de skydd 

som finns. 

2005/2006 
Det har hänt en hel del på DDoS fronten de senaste åren. Spelbranschen är bara utsatts några 

enstaka gånger efter det att polisen arresterat tolv personer i Ryssland13 som bedrev en 

organiserad utpressning mot branschen. De attacker som dyker upp nu emellanåt verkar mer 

vara hämndrelaterade, menar Martin Zetterlund på säkerhetsföretaget Sentor. Eftersom 

spelbranschen har gott om pengar och har lagt ner stora summor på effektiva skydd gör dem 

mindre intressanta att attackera. Onlinebetalningstjänster har däremot varit mer utsatta det 

senaste två åren och det verkar som att det är något annat än ren utpressning som driver 

attackerna i den branschen eftersom de är mycket mer envisa. Enligt Martin Zetterlund kan 

det bero på att de har mindre resurser och därmed sämre skydd. I början av februari i år blev 

onlinebetalningsföretaget Stormpay utsatt för en våldsam DDoS-attack14, som slog ut deras 

försvarssystem och gjorde sidan otillgänglig för kunderna. Attacken mättes upp till 8 Gbps 

och pågick under två dagar. Därefter kunde säkerhetsföretaget Prolexic filtrera trafiken och 

stoppa attacken. Vad gäller DDoS idag bedöms det att minst 200015 olika DDoS-attacker 

inträffar globalt på Internet varje vecka samtidigt som det håller på att bli den dyraste formen 

av cyberbrott. En av de senaste stora senare attackerna i Sverige16 inträffade för några 

månader sen efter att polisen gjort en razzia mot The Pirate Bays servrar och samtidigt lagt 

                                                 
13Martin Zetterlund (Sentor)  
14 http://news.netcraft.com/archives/2006/02/10/payment_gateway_stormpay_battling_sustained_ddos_attack.ht 
15http://www.telecity.com/se/services/security.html  
16http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12808746.asp  
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beslag på alla andra servrar i huset. Flera helt legala sidor blev obrukbara och det framgick 

senare att det var USA som krävt att svenska polisen skulle göra något åt The Pirate Bay. Det 

gjorde många upprörda och det resulterade i att polisens och regeringens hemsida slogs ut i 

protest mot razzian. 

3.3. Motiv för attacker 
Att vi människor17 inte alltid kommer överens är inget nytt, och då framförallt när vi befinner 

oss i en grupp en längre tid. Internet kan ses som en enda stor grupp vilket innebär att 

konflikter är oundvikligt. Skillnaden på Internet och verkligheten är inte så stor. Ta som 

exempel människor som tränger sig före i kön, eller bilförare som tar en parkeringsplats för 

någon som stått och väntat på att bilen skall köra ut. Vem har inte tänkt onda tankar om 

sådana personer, och vissa tar det mer allvarligt än andra. Medan någon kanske bara fnyser till 

så finns det andra som tar till mer dramatiska åtgärder. Fallen då någon blivit nerslagen i en 

kö för att han/hon försökte tränga sig före är många, och det kan man säga är en form av 

fysisk DOS. På nätet är det likadant, då vissa personer gör allt för att starta en debatt eller bara 

för att reta upp andra. Om en person känner sig krängt eller orättvist behandlad är en vanlig 

grund för en DDoS-attack. Sedan finns det personer som varken blivit kränkta eller orättvist 

behandlade, men trots detta utför attacker. Motiven kan delas upp i följande kategorier18: 

 

• Ökändhet/Elit stämpel 

• Skadeglädje  

• Hämnd 

• Ekonomisk vinning 

• Politiska ändamål 

• Jakt på kunskap 

 

3.3.1. Ökändhet/Elit stämpel  
Ökändhet och strävan efter att få en elitstämpel19 bland andra hackers är bland det vanligaste 

motivet för attacker på Internet. De som står för dessa attacker är de så kallade ”script 

kiddies”, som är unga personer som inte har någon djupare kunskap inom hacking, utan 

använder sig av färdigbyggda attack program som riktiga hackers har gjort. Deras högsta 

                                                 
17http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/1akut/132vadsomhander.html  
18http://www.bcs.org/upload/amaxus_pdf/amaxus_conWebDoc_3254.pdf  
19http://www.rider.edu/~suler/psycyber/badboys.html  
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dröm är att bli den mest fruktade ”hackern” av dem alla. Undersöks deras attackhistorik så 

återfinns de mest meningslösa attacker som vi känner till idag. När de lyckats slå ut något mål 

så är IRC deras nästa hållplats där de skryter inför andra hur bra de är. Från en mer positiv 

synvinkel så finns det många script kiddies som har goda kunskaper inom IT och när de blir 

äldre slutar med att ställa till problem och går de över till att jobba med IT-säkerhet. 

3.3.2. Skadeglädje20 
Vissa människor är rent av elaka, och det gäller för hackers och crackers också. De njuter av 

att förstöra saker som inte tillhör dem. Det kan jämföras med pyromaner eller de som förstör 

busshållsplatser. Oftast finns det ingen logik eller samband mellan hackern och offret. Det kan 

bero på ilska eller någon annan form av missnöje som får attackeraren att ta ut det på någon 

oskyldig. Vissa hackers gör det för att de tycker det är roligt att sabotera för andra människor. 

3.3.3. Hämnd21 
Den värsta attackeraren är en missnöjd anställd, eftersom de har djup kunskap om företagets 

säkerhetssystem. De känner ingen ånger eller moralisk förpliktelse för företaget om de blivit 

illa behandlade eller förlorat sitt jobb. Företag som arbetar mycket med datorer har idag 

strikta säkerhets policys som beskriver konsekvenserna av att begå ett brott inom företaget. 

De anställda måste med jämna mellanrum läsa igenom och skriva på att de accepterar reglerna 

för att få jobba kvar på företaget. Tyvärr är det inte ett vattentätt system, och när ilskan 

kommer fram så försvinner policyn från tankarna. En intern attack kan få allvarliga 

konsekvenser för företaget och det är därför viktigt att ha nivåbehörigheter, dvs. de anställda 

bör inte ha tillgång till mer än nödvändigt. 

3.3.4. Ekonomisk vinning22 
Har varit ett av det vanligaste motivet när det gäller DDoS. Flera sidor har blivit attackerade 

för att de inte har betalat en summa pengar till angriparna. En beräkning som gjorts är att det 

sker ca 4000 attacker varje dag mot olika mål i världen. Det visar på att hotet är verkligt och 

vikten av att skaffa sig de skyddsalternativ som finns idag för att minimera risken att drabbas. 

Stora företag inom framför allt finans och spelbranschen är utsatta mål eftersom de är så 

beroende av att systemen skall fungera.  

 

                                                 
20http://www.phptr.com/articles/article.asp?p=386163&rl=1  
21Internet Denial of Service Attack and Defense Mechanisms  
22http://www.globix.com/company/globix_uk/DDoS_whitepaper.pdf  
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Nedanför är ett äkta exempel på ett utpressningsfall där ett företag fått ett e-mail om att deras 

sida är på väg att bli attackerad: 

“Your business is targeted to attack by us. First will be attacked your site. 
You can increase your pipe all you want and it won't help.  
You have a flaw in your network that allows this to take place.  
You have 2 choices. You can ignore this email and try to keep your site up, > which will cost 
you tens of thousands of dollars, or you can send us $20.000 by Western Union to make sure 
that your site experiences no problems. If you send the $20.000 your site will be protected not 
just this weekend, but for the next 12 months. This will let you enjoy business with no worry. If 
you choose not to pay for our help, then you will probably not be in business much longer, as 
you will be under attack each weekend for the next 20 weeks, or until you close your doors. 
You can always choose to wait, see what happens, and then contact us for our help when you 
realize you can't do it yourself, however, then it will cost you more and your site will still be 
down. 
The choice is yours as we await your response” 

 
 
Det är vanligt att kraven ser ut så här: 
 

• Betala 10 000- 20 000 dollar 

• Om ni inte betalar så kommer er sida att stängas ner 

• Motstånd är meningslöst 

Lösensumman skickas oftast sent på fredagen då det är svårast för företaget att få tag på hjälp.  

Kort efter att utpressningsbrevet skickats ut, oftast redan inom ett par minuter så påbörjas en 

attack. Syftet med denna attack är två saker. För det första vill attackeraren visa att han menar 

allvar och skapa panik hos offret. För det andra vill attackeraren bedöma hur mycket kapacitet 

som krävs för att få offrets sida att sluta svara. 

Den inledande attacken är oftast en SYN-flood och den kan få ned hela sidan men inte alltid. 

Syftet är som sagt bara att skapa panik och ta reda på hur svårt offrets server är att få ned. 

Efter lite drygt en timme har det attackerade företaget hunnit samla ihop sina tekniska 

resurser. Det första steget är oftast att byta IP-adress. Det får attacken att sluta temporärt men 

så fort attackeraren upptäcker det så riktar han om attacken. Internetleverantören brukar även 

vara kontaktad vid detta lag. Internetleverantören brukar erbjuda att helt stoppa trafiken till 

offrets servrar om de inte redan gjort det per automatik. Det hjälper dock inte offret då 

attacken är lyckad om servern inte går att nå för utomstående. Vanligtvis händer det inget på 

ett par dagar efter den första attacken. Attackeraren ligger lågt och hoppas på att företaget 

kommer betala. Att skaffa ett ordentligt skydd tar oftast över en vecka så företaget får inte 

tillräckligt med tid för att skydda sig. Efter några dagars lugn påbörjas en andra attack. Det är 
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lite olika ifall attackeraren skickar ut ett nytt utpressningsbrev eller inte. Denna attack är av en 

större variant än den första och om offret inte hunnit få upp ett ordentligt skydd så kommer 

denna attack få servern att helt sluta svara.  

3.3.5. Politiskt ändamål 
Politik har alltid varit ett känsligt ämne och det finns personer som gör allt för att få igenom 

sin vilja. Attacker vars syfte att gynna politiska åsikter har blivit allt vanligare. Det kan handla 

om allt från smutskastning till att stänga ner rivalernas organisation på Internet. 

3.3.6. Jakt på kunskap 
Ett annat motiv som inte är så vanligt är den enkla anledningen att angriparen är på jakt efter 

kunskap, att få en djupare förståelse för vad han/hon är kapabel till att göra. Många hackers 

drivs av utmaningen att ta sig in i en dator/system som erhåller hög säkerhet. För dessa 

personer handlar det inte om att förstöra eller ställa till problem. De är ute efter spänning och 

har ett begär att lära sig mer om hur system och program fungerar. Informationen de kommer 

över när de bryter sig in används ofta för att förbättra deras egna kunskaper i programmering 

eller att bli en bättre administratör. Vänligt sinnade hackers brukar upplysa säkerhetsansvariga 

om problem och säkerhetsluckor som de upptäckt. Alla är dock inte lika omtänksamma. Det 

finns många som använder vad de lärt sig för att bryta sig in i andra system som har liknande 

försvar.  

 

3.4. Zombierekrytering 
Oberoende på vilken typ av attack som genomföras så behöver attackeraren införskaffa ett 

antal maskiner som han kan fjärrstyra och utför attackerna från. För att göra detta finns det 

halvautomatiserade till automatiserade programvaror som kapar datorer som sedan kan 

utnyttjas för illdåd. Exempel på kända verktyg är Shaft och Trinoo, mer om dessa under 

attackverktyg. En annan känd metod för att anskaffa zombiemaskiner är att använda sig av 

maskar. En mask är en programvara som söker runt på Internet efter maskiner med 

säkerhetsluckor som den när den hittar utnyttjar sig för att kopiera över sig till den maskinen. 

De nya infekterade maskinen kan nu utnyttjas vid en attack men samtidigt så söker den 

maskinen efter andra maskiner som den kan infektera med masken. Denna metod har visat sig 

vara väldigt effektiv på att snabbt införskaffa ett stort antal zombiemaskiner. 
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En attackerare strävar alltid att få tag i så många maskiner som möjligt med hög bandbredd. 

Efter bredbandsrevolutionen har hemanvändares datorer blivit mer och mer utnyttjade från att 

innan nästan enbart varit universitets och liknande större instutitioners maskiner då de var de 

enda som hade högkapacitetsanslutningar. Tillgängligheten är även den viktig. Det är väldigt 

vanligt att hemanvändare stänger av sina datorer under längre perioder jämte mot datorer på 

universitet som alltid är igång. 

 

En zombieinförskaffningslivscykel brukar se ut på följande sett: 

1. En säkerhetslucka hittas av en hackare i en begränsad grupp och utnyttjas av dessa 

individer 

2. Information om säkerhetsluckan läcker ut till en större krets människor och börjar 

utnyttjas av en större mängd människor. 

3. En automatiserad programvara dyker upp och så kallade ”script kiddies” börjar 

använda verktyget. 

4. Utvecklarna till den utnyttjade programvaran släpper en patch som åtgärdar 

säkerhetsluckan 

5. Allt eftersom användare börjar patcha sina maskiner så försvinner möjligheterna för 

attackerarna att utnyttja säkerhetsluckan. 

 

3.5. Förberedelse för en attack 
Efter att attackeraren har valt ut sitt offer börjar han undersöka möjligheterna för attacken. Det 

första han gör är att ta reda på så mycket som möjligt om IT-systemet23. Hur många servrar 

har offret, hur många portar och tjänster är öppna ut mot Internet och försöka bedöma 

kapaciteten på uppkopplingen. 

 

Det första som attackeraren gör är att ta reda på vilken IP-adress servern och vilken 

Internetleverantör som används. Beroende på vad det är för typ av offer så undersöks 

omkringliggande IP-adresser för att försöka hitta fler servrar eller resurser som till offret. I 

samma veva kollas även subdomäner upp. Ett exempel på en subdomän som alltid finns är 

mail.domän.se där domän.se byts ut mot det aktuella offrets domän. Använder offret en 

mailserver som tillhandahålls genom webbhotellet, har företaget kanske en dedikerad server 

                                                 
23Internet Denial of Service Attack and Defense Mechanisms 
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för det eller är det kanske samma server som man från början undersökte. Detta är lite av ett 

detektivarbete och attackeraren försöker bygga sig så stor förståelse kring offrets infrastruktur 

som möjligt. 

 

Nästa steg är att ta reda på vilka tjänster och resurser servrarna tillhandahåller. Genom att 

identifiera dessa är attackeraren ett steg närmare att hitta en lämplig punkt i systemet att rikta 

en attack emot. Ett verktyg för detta är Nmap. Nmap finns till de flesta stora operativsystem, 

är en gratisprogramvara och det fungerar så att den skickar iväg ett datorpaket port för port till 

och sedan visar upp en sammanfattningstabell om vilka portar den får svar ifrån. 

 

Efter dessa steg har attackeraren fått tillräckligt med material för att bilda sig en liten 

uppfattning om hur systemet/systemen är uppbyggda och kan sedan utifrån denna information 

välja en svag punkt för en attack. 

3.6. Olika typer av attacker 

3.6.1. SYN, ACK och FIN24 
Alla TCP-paket innehåller flaggor (flag bits) vilket beskriver innehållet samt ändamålet för ett 

paket. Ett paket kan antingen märkas som ett SYN-paket, vilket är ett paket som skickas för 

att skapa en anslutning; eller som ett ACK-paket vilket är ett svarspaket som skickas tillbaka. 

Det finns även en tredje variant, FIN-paket vilkets syfte är att avsluta en anslutning. Förutom 

dessa delar innehåller varje paket information om paketets ursprung, både adress samt port 

och även samma information om målet. Allt för att data via routrar på vägen skall kunnas 

adresseras rätt och för att när väl datorn i andra änden ska svara så vet den vart paketet ska 

skickas tillbaka. 

3.6.2. TCP-trevägshandskakning25 
SYN-paketet som initierar en anslutning skickas vanligtvis från en mellan 1024 och 65535 på 

klienten till servern vanligtvis någonstans mellan 1 och 1024. Vilken port som används på 

klient sidan styr operativsystemet. 

När SYN-paketet nått en av de öppnar portarna på servern så svarar operativsystemet med 

SYN/ACK-paket vilket bekräftar för klienten att den tagit emot anropet och på så sätt startar 

en anslutning. Även fasta TCP-anslutningar är dubbelriktade så är anslutningsproceduren på 

detta sätt. Så av denna anledning så svarar allt TCP servern med att skicka ett SYN/ACK-
                                                 
24 http://www.knowplace.org/pages/howtos/firewalling_with_netfilter_iptables/ip_overview.php 
25 http://www.knowplace.org/pages/howtos/firewalling_with_netfilter_iptables/ip_overview.php 
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paket tillbaka till klienten. Paketet adresseras genom att servern hämtar sändarinformationen 

från SYN-paketet från klienten. När klienten tagit emot SYN/ACK-paketet från servern så får 

den bekräftat att servern är villig att svara på klientens anrop.   

3.6.3. Utnyttja handskakningsmetoden – SYN-flood 
Varje gång en handskakning inleds så används minne och andra viktiga anslutningsresurser på 

servern. Det finns nämligen bara ett begränsat antal halvöppna portar som servern kan 

använda för att svara på ett SYN-paket26 och det är attackerarens mål att fylla upp alla dessa 

portar så att servern inte kan svara på riktiga anrop. En attackerare använder också en falsk 

(spoofad) källadress i SYN-paketen så kommer servern att vänta och skicka om SYN/ACK-

paketet ett antal gånger innan den ger upp. Samtidigt så fortsätter attackeraren att mata 

servern med nya SYN-paket, görs detta i tillräckligt omfattande skala så kommer vanliga 

legitima anrop få svårt att hitta fram och servern slutar svara. Denna typ av attack är främst 

för att ta upp resurser från systemet snarare än serverns nätverk. 

3.6.4. DDoS - (Distribuerad SYN-flood) 
DDoS blev det naturliga steget när attackerna utvecklades. Attacken följer samma principer 

som nämnts ovan fast att attacken utförs från ett antal maskiner istället för bara en. Med denna 

teknik så kan maskinerna enskilt vara relativt svaga men tillsammans är de livsfarliga. De 

direkt attackerade maskinerna styrs sedan från en central punkt. De attackerade maskinerna 

styrs ofta via ett program som sprids i form av ett virus, så kallade trojanska hästar. Vanliga 

offer genom tiderna är universitetsdatorer och hemdatorer som alltid är anslutna till Internet. 

Ägaren till dessa maskiner är nästan alltid omedvetna om att deras maskiner är infekterade. 

När det blir dags för att attackera så skickar administratören ut en signal och alla maskinerna 

börjar skicka en tillsammans stor mängd felaktiga SYN-paket till servern som är under attack. 

3.6.5. DRDoS27 (Distribuerad Reflekterad Denial of Service) 
Nästa steg i utvecklingen var att ta den distribuerade formen av attack och lägga till ännu en 

ingrediens, nämligen reflektivitet. Istället för att man skickar TCP-paket direkt till offret så 

skickar man packet med spoofad svarsadress till routrar på Internet. Dessa maskiner kommer 

tro att SYN-paketen kommer från offret och skickar ett SYN/ACK-paket till offret. Offret kan 

nu bli attackerad av större routrar och servrar på nätet istället för direkt från vanliga 

hemdatorer. Det gör även att attackeraren sitter ännu ett led längre från offret och blir ännu 

svårare att spåra. 
                                                 
26 http://www.iss.net/security_center/advice/Exploits/TCP/SYN_flood/default.htm 
27 http://www.grc.com/files/drdos.pdf 
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3.6.6. ICMP-flood 
ICMP28 (Internet Control Message Protocol) är ett protokoll som utvecklades för att man 

skulle kunna kontrollera ifall en maskin svarar på ett nätverk eller Internet. Det går till så att 

man skickar ett ICMP-echo till en adress och om det är en fungerande maskin i andra änden 

så svarar den med ett ICMP-echo reply-paket. En väldigt välanvänd applikation som använder 

detta protokoll är ”ping”. 

ICMP-flood29, även kallad Ping-flood är när attackeraren skickar ut ett stort antal, eller stora 

paket i storlek till offrets server. 

3.6.7. SMURF 
I en SMURF-attack så skickar attackeraren ut ICMP-echon med en annan returadress än sin 

egna. Istället för sin egen returadress så används adressen till offret som hackaren vill 

attackera. Därefter är det bara för hackaren att skicka ut ett stort antal paket och på så sätt ökar 

trafiken hos offret radikalt. 

                                                 
28Sams Maximum Security, Fourth Edition  
29 http://javvin.com/networksecurity/ICMPFlood.html 
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3.7. Illustration 
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3.8. Attack verktyg30 

3.8.1. Trinoo 
En distribuerad SYN DoS-attack, där kommunikationen går via UDP. Masters och daemons 

kommunicerar via portarna 27665/TCP, 27444/UDP och 31335/UDP. Trinoo kan jämföras 

med fildelningsprogrammet Direct Connect fast med syfte att attackera folk, och personerna 

som är med och utför attacken är inte medvetna om det. Attacken går i två steg, uppbyggnad 

och utförande, och använder ofta IRC för att samordna och planera hur det ska gå till. 

3.8.2. TFN (Tribe Flood Network) 
Ett program som kom efter Trinoo och kan hantera ett flertal attacktyper som ICMP-flood, 

SYN-flood, UDP-flood. Det bygger på samma struktur som Trinoo. Den största skillnaden är 

att all kommunikation mellan angriparen och agenter använder ICMP ECHO och ECHO 

REPLY paket, vilket gör det lättare att distribuera. 

3.8.3. Stacheldraht ("barbed wire") 
Stacheldrath kombinerar vissa drag som finns hos Trinoo och TFN och innehåller också 

avancerade möjligheter som krypterad kommunikation mellan angripare och agenter och 

automatiska uppdateringar av agenterna. Det bygger som sagt på samma struktur, skillnaden 

är att det läggs till små detaljer som gör programmet mer effektivt och lättare att hantera. 

Stacheldrath är relativt nytt verktyg som började användas i mitten av 1999 och kan producera 

ICMP, UDP och TCP-SYN paket i storlek upp till en megabyte.  

3.8.4. Trinity 
Programmet har kapacitet att utföra flera olika typer av attacker på ett offer. 

Kommunikationen mellan angriparen och agenterna sker via IRC (Internet relay chat). 

Programmet går in på en förbestämd server på IRC där det väntar på att få order. Angriparen 

kan styra allt han/hon behöver via IRC, paketens storlek och portar som skall utnyttjas.  

3.8.5. TFN2K 
TFNK2 är en mer avancerad version av TFN med syfte att göra det svårare att upptäcka och 

filtrera. Det är med TFN2K som spoofing började ta sin form, vilket innebär att angriparen 

döljer IP-adressen på attackservern, samtidigt som programmet skickar trafik över olika 

protokoll som; UDP, TCP och ICMP, vilket gör det svårare att lokalisera varifrån trafiken 

kommer ifrån. 

                                                 
30Internet Denial of Service Attack and Defense Mechanisms  
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3.8.6. Shaft 
Även detta program bygger på Trinoos struktur och använder sig av protokollen TCP, UDP 

och ICMP. Angriparen kan bestämma paketens storlek, vilken typ av attackmetod som skall 

användas, hur lång tid attacken ska hålla på samt få en lista på möjliga mål.   

3.8.7. MStream 
MStream31 använder spoofade TCP-paket som attackerar målet. Kommunikationen mellan 

angriparen och agenterna är inte krypterad och utförs genom UDP-paket. Programmet är 

under utveckling vilket gör att det bara kan hantera en viss mängd attacker. Angriparen kan 

kontrollera offrets IP-adress och längden på attacken.  

3.9. Tidigare attacker  

3.9.1. Attacken på grc.com – Maj 200132  
(Baserad på en rapport av Steve Gibson) 

Den 4 maj 2001 råkade Grc.com ut för en massiv DDoS-attack som varade fram tills den 21 

maj. Steve Gibson som ägde sidan och företaget Gibson Research Corporation hade två saker 

i tanken. Det första var att komma tillbaka online och det andra att dokumentera och lära sig 

mer om attacken. Steve gjorde en snabb undersökning och det visade sig att båda T1 linorna 

till Internet jobbade på maximal kapacitet (1,54 mb/s) vilket gjorde att det inte fanns någon 

plats alls för andra paket att komma fram. Det betydde även att inga utgående paket kunde ta 

sig fram heller. Steves hemsida var alltså helt utslagen. Eftersom Grc.com är uppkopplad till 

Internet via två linor som vidare är kopplade till en ISP Cisco router som ger en total 

bandbredd på 3.08 Mbit åt båda hållen, betyder att hackern som låg bakom attacken hade 

kontroll över ett stort antal datorer.  

 

                                                 
31http://www.ussrback.com/docs/distributed/mstream.txt  
32http://www.grc.com/files/grcdos.pdf  
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Grc.com Bandwidth Utilization 
 
Steve Gibson började logga alla trafik som kom in till servern och när paketen senare 

analyserades visade det sig vara över 474 datorer som deltog i attacken. En lista med kända 

Internet Service Providers togs även fram som innehöll massiva UDP-paket, som var riktade 

mot den påhittade porten 666 på Grc.com. Det är dock viktigt att nämna att den lokala routern 

och brandväggen lyckades filtrera bort den onda trafiken men trots detta så användes all 

bandbredd upp till att ta emot paketen, vilket gjorde att sidan förblev offline. Det tog över 17 

timmar innan Grc.com kom tillbaka online och då gjordes det tack vare kraftiga filters som 

konfigurerades i ISP:s router, som tog bort alla UDP och ICMP-paket. Det gjorde att Grc: s 

kunder kunde komma in på sidan igen, trots att sidan fortfarande var under attack. Men det 

löste inte problemet och sidan åkte offline igen 13 maj. Det som förvånade Gibson var att det 

var exakt samma metod som den första attacken. Det var till och med samma datorer som 

utförde attacken. Samma filter användes och sidan kom online efter 8 timmar. Dagen efter 

utfördes den tredje attacken som skiljde sig från de två tidigare. Nu riktades stora mängder 

paket mot brandväggens IP, vilket gjorde att trafiken gled förbi och slog ut sidan igen. Steve 

ordnade problemet genom att ändra routerns filter så att brandväggens IP blockerades och 

sidan blev återigen tillgänglig för kunderna. Men bara två timmar senare så fortsatte attacken 

och nu blev Cisco ISP routern målet och sidan gick offline igen. Nu beslöt Steve att hela den 

T1 linan som var attackerad skulle stängas ner för att skydda sidan mot kommande attacker, 

och sidan kom online igen. 

 

Den fjärde attacken inträffade dagen efter och varade i över sex timmar, och denna gång 

kunde inte Steve eller ISP filtrera bort den skadliga trafiken på grund av buggar i Cisco´s 

router som senare upptäcktes. Attacken fick fortsätta och till slut upphörde den av sig själv. 

Buggarna i routern rättades till och när den femte attacken kom var folket på Gry beredda. De 
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uppskattade att under den dagen filtrerades 538 916 268 söt falska paket av ISP routern, och 

nästan alla paket var riktade mot porten 666. Några dagar senare hade routern filtrerat över 

2,4 biljoner paket. Det stod klart för Steve Gibson att han inte kunde fortsätta att filtrera paket 

efter paket. Steve tog kontakt med FBI och olika ISP för att få hjälp med att skydda sin 

hemsida. Tyvärr så ville/kunde varken FBI eller ISP hjälpa till så därför gick Steve in på 

populära hackers Communitys för att lära sig mer om dessa attacker och vilka personerna var 

som utförde de. Det framgick kort därefter att det var en 13-åring som kallade sig ”Wicked” 

som låg bakom attacken Han lyckades övertala en grupp hackers på sidan att ta kontakt med 

”Wicked” och de fick honom att sluta attackera Grc.com. 

3.9.2. Stormpay.com 
StormPay.com grundades 2002 och blev snabbt ledande på att hantera onlinebetalningar. 

Företaget tillåter vem som helst som har en e-mail adress att på ett säkert sätt skicka och ta 

emot betalningar på Internet. Lördagen den 3 februari 2006 blev Stormpay.com attackerade 

av en rad olika DDoS-attacker vilket ledde till att hemsidan kraschade. Jim Grago är chef på 

Stormpay.com berättar att det deras mailserver helt plötsligt inte svarade. När han skulle gå in 

och kolla serverns sida så upptäckte han att hela servern var nere. Stormpays ISP antog att de 

hade problem med deras upstream, men fick snart veta att företaget var under attack. Attacken 

var så stor att den slog ut Stormpays båda datacenters 75 procent under tiden de var under 

attack. Det ledde till förlorade inkomster och upprörda kunder. För ett onlinebetalningsföretag 

är detta det värsta som kan hända. 

 

Attacken var en DNS Amplification vilket innebär att en hacker skickar paket, med falska IP-

adresser till Stormpay´s DNS-servrar. Servrarna skickar förfrågningarna vidare till en 

toppdomän, som skickar svar tillbaka till DNS-servrarna. Därefter skickar servrarna svar till 

den falska IP-adressen. Hackern använder i samband med detta en förstärkningseffekt, genom 

att skicka små förfrågningar med hopp om att få fler svar. Eftersom namnservrar kan skicka 

betydligt fler svar än DNS-förfrågor blir attacken förstärkt upp till 60 gånger. Tre månader 

innan Stormpay.com blev attackerad hade USA:s IT-försvarsbyrå US-CERT gått ut med en 

varning om att just DNS Amplification attacker var på gång att bli allt vanligare. DNS-

attacker är särskilt farliga för att alla system på Internet måste tillåta DNS-trafik. En 

organisation kan användas som förstärkare i en attack om deras DNS-server är felaktigt 

konfigurerad. 
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Stormpay.com hade skydd mot attacker i form av hårdvara och applikationsbaserade 

brandväggar samt MCI: s egna DDoS-skydd. Dessvärre var attacken för stor för dessa 

skyddsåtgärder. Till en början trodde folket på Stormpay.com att deras försvar skulle klara av 

attacken då den först visade sig vara relativt liten, mellan en till två Gbps, men den 

förändrades snabbt till en 8 Gbps. ”Attacken var för stor och slog ut alla våra försvar” säger 

Jim Grago. 

  

Söndagen den 4 februari vände sig Stormpay.com till säkerhetsföretaget Prolexic om 

hjälp.Jim berättar att han hade hört att Prolexic hjälpt många företag i samma situation och att 

de hade ett gott rykte. Inom några timmar hade teknikerna satt upp Stormpay på Prolexic´s 

egna Intrusion Prevention Network, som erbjuder ”Clean Pipe” uppkoppling. Med andra ord 

så filtrerar IPN bort falsk trafik och redigerar den äkta trafiken genom en tunnel vilket 

slutligen innebär att ren trafik kommer till kunderna som upplever att företaget vara online 

och fungerar som det ska. Stormpay var online igen, men det dröjde inte länge förrän hackern 

som låg bakom attacken insåg att företaget fungerade igen och började attackera Prolexic 

hosting anläggning. För att stå emot attacken gick Prolexic ihop med Stormpays hosting med 

hjälp av BGP (Border Gateway Protocol) och en VPN tunnel som gjorde att företagets sida 

fungerade igen. Hackern gav sig inte förrän 2 veckor senare, då han antog att Stormpay hade 

flyttat sin sida och avslutade attacken. Sedan dess har Stormpay använt sig av Prolexic och 

varit online oavbrutet än idag. 

 
Bilden33 illustrerar hur Prolexic IPN ser ut. 
 
 

                                                 
33StormPay.com Case Study  



 

  26 

 



 

  27 

 

3.10. Skyddsstrategier  
Nu när vi har berättat om själva fenomenet och vad det kan ställa till med är det hög tid att vi 

fokuserar på vad företag och privatpersoner kan göra för att skydda sig mot dessa attacker. 

Det finns tre olika typer av försvar som erbjuds på marknaden; Outsoursing, Mjukvara och 

hårdvara. 

3.10.1. Outsourcing 
Det finns företag som hyr ut skydd genom privata nätverk. Det innebär att företagets trafik 

omdirigeras så att de går igenom det privata nätverket innan de når Internet. Det fungerar som 

en sköld mot yttre attacker. Det finns två företag som gjort sig kända på outsourcing 

marknaden: 

3.10.2. Ddosprotection.com34  

Erbjuder företag och privatpersoner en plats bakom deras DDoS-sköld, som effektivt filtrerar 

bort falska paket. Det enda företaget behöver göra är att ändra DNS-adressen på deras 

hemsida så ordnar Ddosprotection resten. Detta innebär att all trafik som går in och ut från 

företaget måste gå igenom Ddosprotection.com. Fördelen med detta är att det är enkelt för 

företagen och inom ett dygn så ligger de bakom skölden. Det rapporter som finns om företag 

som blivit attackerade av en DDOS-attack som vänt sig till Ddosprotection, har fått tillbaka 

kontrollen av företagets hemsida och attackerna har avbrutits utan att någon lösensumma 

betalats ut. Skyddar mot alla typ av DDoS-attacker, det vill säga SYN-flood, DRDoS och 

Smurf attacker. 

3.10.2.1. Prolexic35 
Prolexic´s Intrusion Prevention Network (IPN) är ett stort globalt nätverk som är skapat 

speciellt för att skydda företag mot DDoS-attacker. Försvaret heter Clean Pipe och fungerar 

som ett stort filter som kan hantera både små och stora företagsnätverk. Prolexic erbjuder två 

olika installationer som kallas Managed Service och Circuits. 

Skyddar mot alla typ av DDoS-attacker, dvs. SYN-flood, DRDoS och Smurf attacker. 

                                                 
34www.ddosprotection.com 
  
35http://www.prolexic.com/solutions/cleanpipe/ 
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3.10.2.2. Managed Service 
Detta innebär att Prolexic routrar om trafiken från kunderna så att den måste gå igenom en 

eller flera av Prolexic´s Intrusion Prevention Networks. Där analyseras alla paket och om det 

finns några falska så filtreras de bort och skickar ren och hot fri bandbredd tillbaka till 

kunderna. Processen är osynlig för användarna. Försvaret är inte bara mot DDoS utan skyddar 

även mot all skadlig trafik som till exempel virus, trojaner och spyware. Systemet finns att 

skaffa med olika inställningar för att kunna fungera ihop med så många olika protokoll och 

nätverksinställningar som möjligt.  

 

• Fördelar med Clean Pipe Service:  

• Försvar mot stora DDoS-attacker  

• Analyserar 40,000,000 paket per sekund 

• Skydd mot HTTP GET och TCP-attacker  

• DDoS utredning vid målsatta attacker  

• Support dygnet runt  

• Spam, Virus, Mask och E-mail filtrering  

• Applikations skydd 

3.10.2.3. Circuits 
Circuits har samma funktioner som Service men skillnaden är att systemet ligger på en egen 

dedikerad lina. Det finns även fler routers som hjälper till att vägleda trafiken rätt med 

inbyggt DDoS skydd som erbjuder lite högre säkerhet. 

 
Bilden illustrerar hur Prolexic36 lösning ser ut. 

 

                                                 
36http://www.prolexic.com/downloads/whitepapers/Prolexic_WhitePaper-Ddos.pdf 
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3.10.3. Mjukvara 
Det finns även program som skyddar mot DDoS-attacker. Microsoft har ett välkänt program 

som erbjuder högt skydd. 

3.10.3.1. Microsoft ISA Server 200637  
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 är ett avancerat skyddspaket 

som innehåller specialutvecklad brandvägg, virutal private network (VPN) och en webbcashe 

lösning som gör det möjligt för användarna att maximera säkerheten och förbättra sina 

nätverk. ISA Server 200638 finns i två versioner, Standard och Enterprise Edition. Vidare 

erbjuder ISA ett avancerat skydd som är enkelt att hantera, och fungerar även bra till stora 

organisationer. Eftersom det är Microsoft som har utvecklat skyddet så är det specialiserat på 

Windows miljö. Brandväggen som finns i ISA söker igenom alla lager i applikationerna som 

körs i systemet, vilket hjälper till att hålla mindre program under uppsyn. Samtidigt som alla 

kända protokoll inspekteras inklusive http, vilket gör att ISA kan hitta hot som vanliga 

brandväggar inte skulle upptäcka. VPN-arkitekturen hjälper brandväggen att filtrera och 

inspektera all trafik som kommer in och ut från företaget. När falsk trafik upptäcks skickas 

paketen till en karantän. ISA server skyddar mot SYN-flood attacker. 

 

 
 
 
 

                                                 
37http://www.microsoft.com/isaserver/default.mspx 
  
38http://www.microsoft.com/isaserver/evaluation/whitepapers/default.mspx 
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3.10.4. Hårdvara 

3.10.4.1. Cisco XT 560039 
”Cisco Systems har utvecklat en DDoS-lösning som bygger på principerna upptäcka, avleda, 

analysera och skicka vidare för att kunna erbjuda ett rikligt skydd.” 

Cisco´s lösning består av två enheter, Cisco Traffic Anomaly Detector & Cisco Guard XT. 

Enheterna ansluts mellan servern och Internet. Cisco Guard XT är passiv tills den får 

commando från Cisco Traffic Anomaly Detector. Enheterna skyddar mott SYN-flood-attacker 

och fungerar så att Cisco Traffic Anomaly Detector fångar upp alla inkommande TCP SYN-

paket som egentligen skall till servern men svarar själv på dem och ifall handskakningen blir 

lyckad så skickas klienten vidare till servern. Cisco-enheterna klarar av ett mycket store antal 

SYN-paket än en vanlig server så detta är ett väldigt effektivt skydd mot denna form av 

attack. 

3.10.4.2. Toplayer Attack Mitigator IPS 550040 
Toplayer är en intern IPS-lösning som ställs mellan brandväggen och Internet. Den bygger på 

ASIC-teknik (Application Specific Integrated Circuit). Det är en integrerad krets som är 

utvecklad för ett särskilt ändamål i detta fall DDoS-attacker. Toplayer har fått två utmärkelser 

av NSS41 Group som är Europas främsta oberoende testavdelning för nätverk och IT-säkerhet. 

Även Toplayers lösning erbjuder skydd mot de flesta hot på Internet, men ger också 

nätverksadministratören stor kontroll över vad som sker på nätverket. När en attack inträffar 

kan han ställa in vilka funktioner som skall användas och på så sätt utforma själv hur försvaret 

skall fungera. Attack Mitigator skyddar mot SYN-flood attacker. 

 

                                                 
39http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps5887/c1037/cdccont_0900aecd8015f2db.pdf 

  
40http://www.toplayer.com/pdf/SC_Recommended.pdf  
  
41http://www.nss.co.uk/awards/tested.htm  
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4. Praktisk undersökning 
På grund av lagar och regler kunde vi inte testa att genomföra en attack men däremot kunde vi 

i samarbete med ett par företag testa och se hur svårt det är för en attackerare att analysera och 

hitta svaga punkter. 

4.1. Case 1 
Litet IT-konsultföretag 

Vi valde ett företag som via en egen hemsida marknadsför sig självt och sina tjänster. Det 

första vi gjorde var att besöka hemsidan, vi tog sedan adressen till hemsidan och använde för 

att ta reda på IP-adressen till servern. Tack vare IP-adressen upptäckte vi att servern satt 

ansluten till Växjös stadsnät. Genom att surfa runt på deras hemsida kunde vi konstatera att 

servern är en dator med Windows 2003-server installerat.  

En standard sökning med Nmap gav sedan följande resultat: 

 

Interesting ports on cli-504b1c25.stadsnat.gippnet.com (80.75.28.37): 

(The 1669 ports scanned but not shown below are in state: filtered) 

PORT     STATE SERVICE 

21/tcp   open  ftp 

25/tcp   open  smtp 

80/tcp   open  http 

443/tcp  open  https 

1723/tcp open  pptp 

 

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 98.750 seconds 

 

Tjänster som servern tillhandahåller är E-post, FTP samt HTTP. En attack riktad mot den 

servern skulle kunna slå ut så gott som hela företagets kommunikation ut mot Internet. 

4.2. Case 2 
För vårat andra Case har vi valt att analysera ett litet större företag. Ett företag som har över 

70 anställda och en lite mer omfattande infrastruktur med en större hemsida. Företaget är ett 

industriföretag, men som alla moderna industrier är IT-driften viktig och stor del av 

kundkontakten går genom Internet. 
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Efter att vi spårat upp vilken server hemsidan ligger på så visade sig att den ligger på ett 

externt webbhotell. Det går givetvis att attackera den men oftast vill hackers gå direkt mot 

företaget. Observera att vi har censurerat alla adresser då företaget vi gör studien mot vill vara 

anonym. Det vi sen gjorde var att ta reda på vilken server som svarar när man skickar e-post 

till dem.  

 

Interesting ports on mail1.****.se (***.***.**.69): 

(The 1670 ports scanned but not shown below are in state: filtered) 

PORT    STATE SERVICE 

21/tcp  open  ftp 

25/tcp  open  smtp 

80/tcp  open  http 

443/tcp open  https 

 

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 122.454 seconds 

 

En spårning av IP-adressen visar att Internetleverantören är bredbandsbolaget och att den 

servern befinner sig i närheten av eller i Växjö, vilket stämmer överens med företagets 

geografiska position. Genom att bara rikta webbläsaren mot servern så kan vi konstatera att 

det är en Windows 2003-server med IIS och Exchange som svarar i andra änden. 

 

Nästa steg vi väljer att göra att se vad som finns i runt IP-serien som ovanstående server ligger 

i. Genom att köra nslookup på IP-adressen precis efter så hittar vi ännu en maskin som tillhör 

företaget. 

 

Name:    web1.****.se 

Address:  ***.***.**.70 

Aliases:  70.**.***.***.in-addr.arpa 

 

web1.****.se får vi fram och bara genom att läsa ut DNS-namnet så kan vi konstatera att det 

är en server i någon form. Nästa steg är att köra en portscan mot denna server och se vad den 

har för tjänster ut mot Internet. 

 

Interesting ports on web1.****.se (***.***.**.70): 
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(The 1671 ports scanned but not shown below are in state: filtered) 

PORT     STATE SERVICE 

21/tcp   open  ftp 

80/tcp   open  http 

8080/tcp open  http-proxy 

 

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 120.407 seconds 

 

Vi fortsätter våran undersökning på vad företaget har för resurser ut emot Internet. Nästa IP-

adress i serie visar sig ha en annan toppdomän. Dock när vi undersöker vad det är för domän 

så ser vi att den tillhör en organisation som företaget är med i. Subdomänen indikerar att det 

är en VPN-server vilken är en server som man ansluter från utifrån när man vill jobba säkrare. 

Ett måste för distansarbete i de flesta fall. Den är lite mer gömd än de andra servrarna då den 

inte svarar på ICMP ping, men det stoppar inte oss från att göra en portscan på även den 

maskinen. Dock måste vi köra med en ”–P0”-växel. 

Interesting ports on vpn.***.se (***.***.**.71): 

(The 1672 ports scanned but not shown below are in state: filtered) 

PORT     STATE SERVICE 

21/tcp   open  ftp 

1723/tcp open  pptp 

 

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 86.187 seconds 

 

Vidare undersöker vi om det finns några maskiner under e-postserverns IP-adress. Adressen 

precis under visar sig även den tillhöra företaget. Den visar sig inte heller svara på ICMP 

Ping, men det stoppar oss som sagt inte från att skanna av även den för att se vad den svarar 

på för portar. Så återigen riktar vi Nmap med ”–P0”-växel mot en av företagets maskiner. –P0 

innebär att en maskin som inte svarar på ICMP ändå kan analyseras. 

 

Interesting ports on ns1.****.se (***.***.**.68): 

(The 1671 ports scanned but not shown below are in state: filtered) 

PORT     STATE SERVICE 

21/tcp   open  ftp 

53/tcp   open  domain 
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1723/tcp open  pptp 

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 98.360 seconds 

 

 
 

Efter ovanstående rätt enkla detektivarbete har vi lyckats att identifiera fyra stycken servrar 

som körs ut mot Internet och har flertalet portar öppna. Se figuren ovan för en överskådlig 

bild av hur nätverket ser ut. 

4.3. Case-utvärdering 
Detta visar att småföretagen vi har undersökt är helt utan skydd mot överbelastningsattacker. 

Det är inte så konstigt med tanke på hur mycket ett bra skydd kostar. Det är sällan småföretag 

är värda att attackera då de inte syns och hörs eller har tillgång till stora summor pengar. Vad 

som är skrämmande är att om någon hacker får för sig att slå ut ett litet företag så finns det 

inget som stoppar honom. Det vi även visat med våra Case är att det är väldigt lätt att 

undersöka och hitta öppna portar och servertjänster som man kan rikta attacker mot. En server 

måste svara på anrop för att betraktas som en server och på grund av detta går det inte att 

gömma dem.  
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5. Analys 

5.1. Inledning 
Analysen grundar sig i en rad påståenden som ställts upp för genomförandet av uppsatsen. 

Den mest grundläggande tesen är att undersökningen utgår ifrån att ta reda på vad DDoS är 

för något och om det går att skydda sig. Finns det någon att vända sig till om ens företag blir 

attackerat och vad innebär åtgärderna för företaget ekonomiskt. En viktig iakttagelse som 

gjorts under forskningen är att småföretag är de mest sårbara, då de inte har råd att skaffa 

ordentligt skydd. Det visade sig vara otroligt enkelt att kartlägga hur ett litet företags nätverk 

ser ut, och utifrån den informationen utföra en totalförstörande attack.  En djupare utredning 

om vilka skydd som finns är viktigt för existerande och kommande företag. Detta för att de 

skall känna till vad som kanske kan komma att rädda organisationen vid en eventuell DDoS-

attack. 

5.2. Konsekvenserna av en attack 
Konsekvenserna vid en attack beror helt på hur beroende offret är av Internet. Sedan innan 

kända offer är företag som erbjuder betalningstjänster eller webbhandelsplatser. Det är företag 

som är helt beroende på att deras uppkoppling fungerar. Bara ett par dagars otillgänglighet 

kan vara katastrofala för butiker som har låga marginaler. Grc.com och Stormpay.com är två 

företag som blivit utsatta för DDoS-attacker. Den 13-åriga hackern som låg bakom attacken 

visade återigen att DDoS inte längre kräver djupa kunskaper inom hacking. Grc.com förlorade 

inte några inkomster och eftersom Steve var kunnig inom IT-säkerhet kunde han undersöka 

attacken. På så sätt undervisade han världen hur attacken gick till, vilket har hjälpt 

forskningen att analysera DDoS-attacker. Stormpay.com däremot har hand om 

onlinebetalningar vilket innebär att människors pengar står på spel. Att slå ut ett sådant 

företag innebär katastrofala konsekvenser ekonomiska förluster i form av transaktioner. 

Ryktet är även det väldigt viktigt för ett betalningsföretag. Ingen vill använda ett företag som 

inte erbjuder ett starkt skydd för kundernas pengar. 

5.3. Motiv 
Som vi nämnt tidigare i undersökningen så finns det en rad olika motiv bakom DDoS-

attacker. Vad är det då som ligger bakom en DDoS-attack? Det har framgått att vissa motiv är 

större än andra, och det är framför allt hämnd och ökändhet som ligger högst upp. Att via 

attacker uttrycka sitt missnöje i olika frågor har blivit allt vanligare främst då av den yngre 

generationen. Detta resonemang grundar sig på att lagen om hur Internet skall användas har 
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gjort en stor del av den svenska befolkningen till brottslingar på grund av förbjudet mot 

fildelning. Ilska för att samhället inte förstår att Internet har förändrat vårt sätt att leva gör att 

några tar till drastiska metoder för att tvinga politikerna att ändra sig. Internet har förvandlats 

till en het zon där alla metoder är tillåtna för att nå ett visst resultat. Razzian mot The Pirate 

Bays lokaler blev en sammandrabbning mellan den nya och den äldre generationen. 

 

Ekonomisk vinning är som tidigare nämnt en vanlig orsak till DDoS-attacker, men har på 

senaste tiden minskat på grund av att polisen lyckats splittra de stora organiserade ligor som 

tidigare använt DDoS som vapen för att utpressa företag. De stora spelföretagen som råkat ut 

för många attacker har lagt ner mycket tid och pengar på att skydda, vilket gör att små 

attacker inte längre är något problem. 

5.4. Skyddsåtgärderna 

5.4.1. Sammanfattning lösningar 
Det intressanta som visat sig under forskningen om skyddsåtgärderna är att det inte finns 

någon som är vattentät. Det finns de som ger ett kraftigt skydd i form av massiv bandbredd, 

men i slutändan är det en kraftmätning som kommer att avgöra vilken sida som vinner. 

Toplayer och Cisco erbjuder båda hårdvara som lösning. Vad dessa två skydd inte kan göra är 

att skydda mot en attack som försummar all bandbredd. Det är då det behövs ett stort nätverk 

som Prolexic har som kan ta emot all trafik och klara av att bearbeta och filtrera bort skadlig 

trafik. Kombinerar företaget de olika skyddsåtgärderna så blir det ett starkt försvar mot de 

flesta DDoS-attacker. Om organisationen sysslar med utveckling av någon form, är det viktigt 

att komplimentera skyddsåtgärderna med egna enkla lösningar. Ett exempel är att dela upp 

nätverket. Ett nät som har anslutning till Internet och ett nät som bara har ett intranät. Detta är 

en bra lösning som gör att inte hela företaget blir påverkat av en DDoS-attack. 

Den enda lösningen som ger ett 100 procentigt skydd är att inte vara ansluten till Internet.  

5.5. Praktisk undersökning 
Vad drar vi för slutsats av våra Case, vad vill vi ha sagt? Små företag är oerhört känsliga för 

även små DDoS-attacker. Små företag är de som råkar mest illa ut om de blir attackerade. 

Små företag som är beroende av Internet har inte råd att slås offline. Dessa företag bör ha en 

handlingsplan över vad de ska göra vid en eventuell attack. Ett annat bra tips är att inte köra 

för många tjänster på samma server och anslutning, kanske hyra mail-server hos något 

webbhotell och köra http-server på ett annat. Då minskar man risken radikalt för att bli helt 
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lamslaget. Om man anser att detta är för dyrt bör man i alla koncentrera sig på att ha en 

handlingsplan. Det bästa tipset är att man när man blir attackerad snabbt beställa webbtjänster 

hos andra webbhotell och sprida ut sina tjänster på olika leverantörer. Man kanske inte helt 

stoppar attacken men man minimerar antalet tjänster som fungerar. Tex så kanske de fortsätter 

attackera din http-server så körs mail-servern problemfritt hos en annan leverantör. 

5.6. Teknologisk utveckling 
Attackerna har blivit större och förekommer oftare sedan första attacken. Detta beror till stor 

del på att tekniken har utvecklats och att det finns mer resurser för attackerarna att utnyttja. 

Bredbandsutvecklingen har exploderat i västvärlden och har medfört att hemdatorer i många 

fall har ganska hög kapacitet samt att tillgängligheten har ökat dramatiskt. Samtidigt blir 

trådlösa nätverk allt vanligare vilket innebär en stor lucka i säkerhetstänkandet bland 

privatpersoner som inte skyddar sina nät. Följden av detta blir att attackerare kan utnyttja de 

oskyddade nätverken för att utföra en attack. Att utbilda människor om de hot som finns på 

Internet behöver förbättras betydligt för att förhindra en spridning av infekterade nätverk. 
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6. Slutsats 

6.1. Vad är DDoS? 
Undersökningen som genomförts har visat att DDoS är en överbelastningsattack som innebär 

att en person med hjälp av en armé av datorer anropar en hemsida eller server. När det sker 

så blir servern överbelastad vilket innebär att alla andra som försöker nå just den servern får 

meddelandet ”sidan kan inte visas”. 

6.2. Går det att skydda sig? 
Problematiken med DDoS är att det inte går att stoppa på grund av hur Internet är strukturerat. 

Vi har kommit fram till att det går att skydda sig till viss del. Prolexic och Cisco är två företag 

som är kända för sitt skydd mot DDoS. Prolexic´s lösning heter ”Clean Pipe” och Cisco´s 

”Attack Mitigator 5500”. Ovan nämnda alternativ ger ett starkt försvar mot små och stora 

attacker men trots detta innebär det inte ett 100 procent skydd. Slutsatsen grundar sig på den 

litteraturstudie som gjorts om ämnet, samt samtal med säkerhetsspecialister. Oavsett vilket 

skydd du har så kommer det i slutändan handla om en kraftmätning mellan försvaret och 

storleken på attacken. Attacken har oddsen på sin sida då det teoretiskt sätt inte finns någon 

gräns för hur stor en attack kan bli. Det betyder i teorin att om en hacker i Kina med en 

datorarmé på en miljon bestämmer sig för att slå ut en server så spelar det ingen roll vilket 

skydd offret i fråga har. En attack av den storleken slår ut allt. Det innebär dock INTE att det 

är meningslöst för offret att införskaffa sig ett skydd. Det har aldrig inträffat en sådan stor 

attack och sannolikheten att det händer är mycket liten. Prolexic och Cisco råder bot på de 

flesta ”normala” attacker dock är det kostsamma skydd som inte många mindre företag har 

råd med. 

6.3. Hur vanligt är fenomenet? 
Idag bedöms det att minst 2000 olika DDoS-attacker inträffar globalt på Internet varje 

vecka.42 Det håller på att bli den dyraste formen av cyberbrott och främst utsatta i dagsläget är 

företag som tillhandahåller betalningstjänster över Internet. 

6.4. Vad har förändrats sedan den första attacken? 
Attackerna har blivit mer sofistikerade och lättare att utföra tack vare att det finns 

färdiga verktyg. Syftena med attackerna har även förändrats under åren. Från att ha 

varit oskyldiga små bus till utpressning som utförts av kända kriminella nätverk. 

                                                 
42http://www.telecity.com/se/services/security.html  
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Attacker har även utförts i syfte att uppmärksamma samhället vid protester. Ett 

exempel på detta är att polisen blev utsatt för attacker efter att de stängde ned 

fildelningssajten The Pirate Bay. 

6.5. Kan småföretag skydda sig från hotet? 
Att skydda sig mot attacker är väldigt kostsamt. Små företag har sällan de ekonomiska 

möjligheterna att införskaffa bra skydd och kommer därför att vara sårbara även om 

möjligheten att skydda sig i stor utsträckning existerar. 

6.6. Sammanfattning 
Tabellen nedanför sammanfattar skyddsåtgärderna samt visar vilka typer av attacker som de 

kan försvara sig emot. Ddosprotection och Prolexic kan hantera alla attacker medan Cisco och 

Toplayer som är hårdvara bara kan hantera SYN-flood. ISA är en mjukvara som installeras på 

den egna datorn är inte utformat för enbart DDoS. Det fungerar mer som en vanlig brandvägg 

med några extra funktioner. Ett bra DDoS försvar kräver både hårdvara och mjukvara samt 

mycket bandbredd. Priset för skyddsåtgärderna är varierande och för stora företag är det 

sällan ett problem. Det är små företagen som inte har råd att betala så mycket pengar för något 

som inte ger ett vattentätt skydd. För företag som inte har något skydd alls bör iallafall en 

katastrofplan utformas, där de olika skyddsalternativen finns med. Om företaget skulle bli 

attackerat så är det Prolexic eller Ddosprotection.com som lättast kan lösa problemet.  

Därefter bör företaget besluta om det skall stanna kvar under beskydd eller om de ska våga 

köra vidare utan skydd igen. Tabellen visar även vad det kostar att införskaffa ett skydd. 

 
 Ddosprotection.com Prolexic Microsoft 

ISA 
Cisco XT 
5600 

Toplayer IPS 5500 

SYN-
Flood 

X X X X X 

DRDoS X X    
SMURF X X    
Pris Månadskostnader:  

$40 per U i ett rackskåp 
samt $350 för 10mbit 
bandbredd. 

Månadskostnader: 
- $6500 för 2Mbit 
samt $8500 i 
installation 
-$35000 för 
100Mbit  
- $15800 för 
akutskydd  

15 000kr i 
engångskostnad, 
hårdvara 
tillkommer 

$34 000 i 
engångskostnad 

$15000 i engångskostnad 
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7. Egna reflektioner 
Vi hade svårt att komma igång med undersökning då det visade sig vara väldigt svårt att få 

kontakt med de säkerhetsföretagen som vi hade planerat att intervjua för synpunkter och svar 

på de frågor vi från början tänkt ställa. Det är något som har påverkat analysens relevans. 

Därefter bör sägas att vi inte har kunnat göra något djupare praktisk undersökning då vi 

saknar både kunskap och resurser för den biten. Undersökningen är en litteraturstudie som 

gjordes för att fördjupa oss inom ämnet samt belysa problemet. En diskussion angående 

källornas tillförlitlighet bör även föras. När det gäller underlaget som införskaffats om de 

olika skyddsalternativen genom företagen kan objektiviteten ifrågasättas, då de förespråkar 

sina egna produkter. Det visade sig vara svårt att hitta information om produkterna som inte 

var PR från företagets egen säljavdelning.  

 

Resultatet är en bedömning vi gjort utifrån den litteratur vi införskaffat.  

Vi anser att DDoS är och kommer att vara ett stort problem i framtiden eftersom 

utvecklingen bara kommit till att öka och verktygen blivit enklare att använda. Vi tror att ju 

fler företag vars verksamhet använder Internet desto vanligare kommer attackerna att bli. 

Därmed kommer även kostnaderna för attackerna att bli högre vilket betyder att 

säkerhetslösningar kommer att få större betydelse. Vi tror även att det måste bli ett nytt sätt 

att tänka när det gäller trafiken på Internet. Som det fungerar nu så kommer det inte gå att 

stoppa dessa attacker. Det behövs en ny lösning som komplimenterar de gamla 

säkerhetsalternativen som t ex brandväggar, IDS och IPS. Detta kräver ett ytterst sofistikerat 

system som vi än idag inte kan bygga.  

 

Med detta vill vi ha sagt att DDoS är ett problem som alla bör ta på största allvar och fortsatt 

forskning kring ämnet bör ha hög prioritet. 
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps5887/products_data_sheet0900aecd800fa552.html 
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http://www.garykessler.net/library/ddos.html 
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http://www.sans.org/dosstep/roadmap.php 
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