Ćwiczenie 7.	Testy penetracyjne - ataki DoS

Wykonawcy: ............
Komputer atakujący:   ............
Komputer atakowany: ............

Zadanie 1 - Atak SYNFLOOD.

Rys. 1 (poniżej) Obraz okna programu SYN na komputerze atakującym, podczas wysyłania 10 pakietów  (pkt 1 zadania). 
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Rys. 2 (poniżej) Obraz okna programu ETHEREAL na komputerze atakowanym, podczas wysyłania z komputera atakujacego 10 pakietów  (pkt 1 zadania).  Zaznaczono pakiety istotne dla zrozumienia charakterystyki ataku.
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Rys. 3 (poniżej) Obraz okna programu NETSTAT na komputerze atakowanym, podczas wysyłania z komputera atakujacego 10 pakietów  (pkt 1 zadania).   Zaznaczono elementy istotne dla zrozumienia charakterystyki ataku.
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Rys. 4 (poniżej) Obraz okna programu SYN na komputerze atakującym, podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   
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Rys. 5 (poniżej) Obraz okna programu WYDAJNOŚĆ (PERFORMANCE) na komputerze atakowanym z zobrazowywanymi licznikami obrazującymi obciążenie procesora (Czas procesora [%] -%Processor Time) i interfejsu sieciowego (Całkowita liczba bajtów/s - Bytes Total/sec) podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   Zaznaczono punkty:  (1) - rozpoczęcie ataku, (2) - wprowadzenie drugiego atakującego,  (3) - wprowadzenie trzeciego atakujacego.
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Rys. 6 (poniżej) Obraz okna programu MENEDŻER ZADAŃ (Windows Task Manager) (zakładka WYDAJNOŚĆ - PERFORMANCE) na komputerze atakowanym, podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   Zaznaczono punkty:  (1) - rozpoczęcie ataku, (2) - wprowadzenie drugiego atakującego,  (3) - wprowadzenie trzeciego atakujacego.
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CHARAKTERYSTYKA ATAKU SYNFLOOD:
......
......

WŁASNE SPOSTRZEŻENIA I WNIOSKI do zadania 1:
......
......


Zadanie 2 - Atak UDPFLOOD.

Rys. 7 (poniżej) Obraz okna programu SUF na komputerze atakującym, podczas ataku polegającego na wysyłaniu 10 pakietów (punkt 1 zadania).
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Rys. 8 (poniżej) Obraz okna programu ETHEREAL na komputerze atakowanym, podczas realizowania z komputera atakujacego ataku polegającego na wysłaniu 10 pakietów (punkt 1 zadania). Zaznaczono pakiety istotne dla zrozumienia charakterystyki ataku.
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Rys. 9 (poniżej) Obraz okna programu NETSTAT na komputerze atakowanym, podczas podczas realizowania z komputera atakujacego ataku polegającego na wysłaniu 10 pakietów (punkt 1 zadania). Zaznaczono elementy istotne dla zrozumienia charakterystyki ataku.
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Rys. 10 (poniżej) Obraz okna programu SUF na komputerze atakującym, podczas realizowania ataku właściwego. 
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Rys. 11 (poniżej) Obraz okna programu WYDAJNOŚĆ (PERFORMANCE) na komputerze atakowanym z zobrazowywanymi licznikami obrazującymi obciążenie procesora (Czas procesora [%] -%Processor Time) i interfejsu sieciowego (Całkowita liczba bajtów/s - Bytes Total/sec) podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   Zaznaczono punkty:  (1) - rozpoczęcie ataku, (2) - wprowadzenie drugiego atakującego,  (3) - wprowadzenie trzeciego atakujacego.
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Rys. 12 (poniżej) Obraz okna programu MENEDŻER ZADAŃ (Windows Task Manager) (zakładka WYDAJNOŚĆ - PERFORMANCE) na komputerze atakowanym, podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   Zaznaczono punkty:  (1) - rozpoczęcie ataku, (2) - wprowadzenie drugiego atakującego,  (3) - wprowadzenie trzeciego atakujacego.
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CHARAKTERYSTYKA ATAKU UDPFLOOD:
......
......

WŁASNE SPOSTRZEŻENIA I WNIOSKI do zadania 2:
......
......

Zadanie 3 - Badanie obciążalności zasobów.

Rys. 13 (poniżej) Obraz okna programu WYDAJNOŚĆ (PERFORMANCE) na komputerze atakowanym z zobrazowywanymi licznikami obrazującymi obciążenie procesora (Czas procesora [%] -%Processor Time) i interfejsu sieciowego (Całkowita liczba bajtów/s - Bytes Total/sec) podczas ataku prowadzonego  zwykorzystaniem programu Assault. Na wykresach zaznaczono punkty zmian natężenia wysyłanych pakietów i wartości tego natężenia.
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Rys. 14 (poniżej) Obraz okna programu MENEDŻER ZADAŃ (Windows Task Manager) (zakładka WYDAJNOŚĆ - PERFORMANCE) na komputerze atakowanym, podczas ataku prowadzonego  zwykorzystaniem programu Assault. Na wykresach zaznaczono punkty zmian natężenia wysyłanych pakietów i wartości tego natężenia.
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WŁASNE SPOSTRZEŻENIA I WNIOSKI do zadania 3:
......
......


Zadanie 4 - Atak LAND.

Rys. 15 (poniżej) Obraz okna programu SYN na komputerze atakującym, podczas wysyłania 10 pakietów  (pkt 1 zadania). 
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Rys. 16 (poniżej) Obraz okna programu ETHEREAL na komputerze atakowanym, podczas wysyłania z komputera atakujacego 10 pakietów  (pkt 1 zadania).  Zaznaczono pakiety istotne dla zrozumienia charakterystyki ataku.
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Rys. 17 (poniżej) Obraz okna programu NETSTAT na komputerze atakowanym, podczas wysyłania z komputera atakujacego 10 pakietów  (pkt 1 zadania).   Zaznaczono elementy istotne dla zrozumienia charakterystyki ataku.
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Rys. 18 (poniżej) Obraz okna programu SYN na komputerze atakującym, podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   
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Rys. 19 (poniżej) Obraz okna programu WYDAJNOŚĆ (PERFORMANCE) na komputerze atakowanym z zobrazowywanymi licznikami obrazującymi obciążenie procesora (Czas procesora [%] -%Processor Time) i interfejsu sieciowego (Całkowita liczba bajtów/s - Bytes Total/sec) podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   Zaznaczono punkty:  (1) - rozpoczęcie ataku, (2) - wprowadzenie drugiego atakującego,  (3) - wprowadzenie trzeciego atakujacego.
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Rys. 20 (poniżej) Obraz okna programu MENEDŻER ZADAŃ (Windows Task Manager) (zakładka WYDAJNOŚĆ - PERFORMANCE) na komputerze atakowanym, podczas ataku właściwego (pkt 2 zadania).   Zaznaczono punkty:  (1) - rozpoczęcie ataku, (2) - wprowadzenie drugiego atakującego,  (3) - wprowadzenie trzeciego atakujacego.
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CHARAKTERYSTYKA ATAKU LAND:
......
......

WŁASNE SPOSTRZEŻENIA I WNIOSKI do zadania 4:
......
......





