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SYSTÉM MĚŘÍCÍCH BODŮ

n Stabilní monitoring na všech externích linkách sítě CESNET

n Flexibilní sběr a analýza dat až do úrovně aplikačních protokolů

n Distribuovaný kolektor pro sběr IPFIX dat ze všech sond

n Detekce a reportování bezpečnostních incidentů



NÁSTROJE 
PRO MONITORING A BEZPEČNOST

n Sběr obohacených flow dat na sondách, ukládání na kolektor, 
detekce incidentů a reporting do systému Warden.



SBĚR A DETEKCE 
BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

n Sondy využívají akcelerační karty a pracují na plné rychlosti linky 100 Gb/s

n Koncept Softwarově Definovaného Monitorování (SDM) umožňuje flexibilní sběr a 
export obohacených flow dat
■ HTTP: UA, URL, metoda, doména, referer, ...
■ DNS: pole z jakéhokoliv Resource Records
■ SIP: ID, URI, VIA, …
■ Další např. HeartBleed

n Vyrovnávací paměť na sondách umožňuje uchovávat po dobu několika minut 
začátky všech síťových toků
■ Forenzní analýza dat k detekovaným incidentům

n Distribuovaný kolektor umožňuje efektivní práci s velkým objemem síťových dat

n Detekce bezpečnostních incidentů v systému NEMEA, otevřený systém pro tvorbu 
nových detekčních modulů, reportování incidentů do systému Warden

n Modelování reputace síťových entit, reputační databáze NERD



AKCELERAČNÍ KARTY COMBO

n Využití vysokého výpočetního výkonu technologie FPGA
n Návrh karet vychází z více než 15 let vývoje technologií 

pro hardwarovou akceleraci zpracování síťových dat
n Zpracování síťového provozu na plné rychlosti linky až do 100 Gb/s

Karta COMBO-CG – jedna z prvních 
100 Gb FPGA akceleračních karet

Low-profile karta COMBO – optimalizace
pro monitorování 100 GE linky a NFV aplikace



FLEXIBILITA AKCELERAČNÍCH KARET

n Kromě vysokého výpočetního výkonu karet je potřeba zajistit i 
maximální flexibilitu a reagovat na nové hrozby

n Podpora programovatelnosti akceleračních karet v jazyku P4
n Jazyk P4 byl navržen na univerzitě ve Stanfordu

pro programování nové generace switchů
■ Deklarativní jazyk pro zpracování paketů
■ Jednoduchá definice hlaviček paketů
■ Tabulky pravidel s možností asociace akcí k pravidlům
■ Vlastní definice statistik pomocí čítačů a metrů

n Podpora zpracování na plné rychlosti 100 Gb/s
n Demo zpracování nového protokolu 

table routing {
key = { ipv4.dstAddr : lpm; }
actions = { drop; route; }
size : 2048;

}
control ingress() {
apply {
routing.apply();

}
} 



DDOS PROTECTOR

n Primárně zaměřeno na ochranu konektivity
n Cílem je dostat objem provozu pro cílovou organizaci na 

zpracovatelnou úroveň



OCHRANA PROTI DOS ÚTOKŮM

n Velké volumetrické útoky hrubou 
silou pomocí odrazu
■ DNS
■ NTP
■ LDAP
■ SSDP
■ SNMP
■ CharGEN

n TCP SYN flood útoky s podvrženou 
zdrojovou IP adresou



ZAPOJENÍ V SÍTI CESNET

n Přesměrování útoku na DDoS Protector
n Vrácení čistého provozu do cílové organizace



DĚKUJI ZA POZORNOST

MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY?


