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Samenvatting 

De laatste weken ziet BIT een enorme toename in DDoS-aanvallen naar het BIT netwerk. Een goede verklaring hiervoor 
is er nog niet en komt er wellicht ook niet. De aanvallen zijn gericht op hosts van verschillende klanten. Uit de vele 
gesprekken die wij voeren met deze klanten wordt niet duidelijk waarom zij doelwit zijn van de aanvallen. Traffic 
analyse geeft ons ook geen beter beeld van de motieven achter de aanvallen. Het gevolg van de DDoS aanvallen is dat 
BIT's inkomend verkeer tijdens die aanvallen tijdelijk groeit met een factor 10 tot 25. Dit zorgt ervoor dat meerdere 
links in ons netwerk vollopen, wat hinder voor klanten oplevert. In dit document leggen wij uit wat er afgelopen 
weken gebeurd is, welke maatregelen BIT neemt en beantwoorden we veel voorkomende vragen.

Wat is een DDoS?

DDoS is de afkorting voor Distributed Denial-of-Service en dat is een poging om een computer, computernetwerk of 
dienst onbruikbaar te maken. Het verschil tussen een 'gewone' DoS-aanval en een Distributed DoS-aanval is dat in het 
laatste geval meerdere computers (soms wel honderdduizenden) tegelijk de aanval uitvoeren. Een DoS of DDoS kan op 
verschillende manieren uitgevoerd worden, maar het doel is hetzelfde: het onbruikbaar maken van het doelwit.

Hoe werken de DDoS's waar BIT de afgelopen weken mee te maken heeft gehad?

Bij de DDoS's die naar het BIT-netwerk gingen werden er grote hoeveelheden UDP-pakketten verzonden vanaf veel 
verschillende locaties naar een bepaald IP-adres binnen het BIT-netwerk.

Door de aanvallers werden vanaf vervalste IP-adressen verzoeken geplaatst bij servers over de hele wereld. Door het 
vervalsen van het IP-adres lijkt het alsof die verzoeken bij een IP-adres van BIT vandaan komen. Het antwoord dat de 
servers geven, wordt dan ook gestuurd naar het bewuste IP-adres bij BIT. De antwoorden, die naar het doelwit van de 
aanval gestuurd worden, zijn tot een factor 300 groter dan de 'vraag' die de aanvaller zelf stelt. Een kleine vraag leidt 
dus tot een groot antwoord. En deze antwoorden worden door vele duizenden servers op hetzelfde moment 
gestuurd. Dit type DDoS-aanvallen worden 'amplification attacks' genoemd.

Wat is het resultaat van zo'n DDoS?

Het resultaat van dergelijke DDoS-aanvallen is dat legitiem verkeer vertraagd raakt of in het geheel niet meer aankomt. 
Door de grote hoeveelheden verkeer raakten verbindingen in het BIT-netwerk en tussen BIT en het internet overbelast 
waardoor er beperkt bandbreedte overbleef voor het legitieme verkeer.

Vinden dergelijke DDoS's alleen richting BIT plaats?

Wij horen van andere ISP's vergelijkbare verhalen, ook zij zien een toename in frequentie en grootte qua DDoS's.
Niet iedereen maakt hier echter publiekelijk melding van.

Is steeds dezelfde klant doelwit van deze DDoS's?

Het doelwit van de DDoS-aanvallen van de afgelopen weken was vrijwel elke keer een andere klant.

Krijg ik van BIT te horen als ik het doelwit was?

Op het moment dat wij weten dat u het doelwit bent van een bij ons bekende DDoS dan nemen wij contact met u op.

Ziet BIT relaties tussen de DDoS's van de afgelopen weken?

Er zijn bij ons geen relaties bekend tussen de verschillende DDoS's van de afgelopen weken. Wij hebben contact gehad 
met de getroffen klanten en zij konden ons niet aangeven waarom zij doelwit waren van deze aanvallen.
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Kan mijn netwerk geïsoleerd worden van de overbelaste verbindingen?

Het isoleren van uw netwerk van de overbelaste verbindingen is lang niet in alle situaties mogelijk. In veel gevallen 
wordt het vaak te kostbaar om het interessant te maken. Effectiever is het om het doelwit van de aanval te isoleren.

Waarom neemt het aantal DDoS's toe?

De beste verklaring die wij op dit moment hebben is dat het uitvoeren van een relatief grote DDoS recentelijk simpel 
en goedkoop geworden is. Er is een flink aantal protocollen dat actief misbruikt wordt (met name DNS, NTP en SNMP 
via UDP op dit moment) en er zijn genoeg scripts, tooltjes en verkopers op de markt die voor echt lage prijzen een 
paar minuten een DDoS van tientallen gigabits/sec aanbieden, bij voorkeur tegen betaling van bitcoins om het 
anoniem te houden. 

Verder neemt de schaal van DDoS's toe. Onderzoekers melden dat vergeleken met de maand januari 2014 de grootte 
van DDoS's in februari 2014 een factor acht groter is geworden.

Welke maatregelen heeft BIT genomen om de gevolgen van een DDoS te beperken?

BIT heeft zijn netwerk redundant en sterk overgedimensioneerd opgezet. Dit betekent dat verbindingen, routers en 
switches aanzienlijk meer verkeer kunnen verwerken dan normaliter nodig is. Deze overcapaciteit kan gebruikt worden 
om grote toenames van verkeer in het geval van een DDoS op te vangen. Om verkeer zo goed mogelijk af te handelen 
is BIT aanwezig op de grootste Europese internet exchanges en heeft BIT meerdere verbindingen met kwalitatief 
hoogwaardige upstream providers verdeeld over verschillende lokaties in het netwerk.

Om DDoS-aanvallen op infrastructuur van BIT of zijn klanten te detecteren maakt BIT gebruik van een 
monitoringsysteem dat 24/7 de bezettingsgraad van de verbindingen naar de rest van het internet en van de 
belangrijkste verbindingen binnen het BIT-netwerk. Bij een te hoge bezettingsgraad worden engineers op de hoogte 
gesteld. Daarnaast worden van deze verbindingen en het totale verkeer van BIT veranderingen in het eigenschappen 
zoals hoeveelheden packets, packetgrootte en volume gemonitord. Veranderingen hierin worden gebruikt als 'early 
warning system' om eerder een beginnende DDoS te herkennen en worden naar alle netwerkengineers gemeld via het 
monitoringsysteem. 

In het geval van een DDoS heeft BIT de beschikking over software om verkeerspatronen te analyseren waarmee snel 
kan worden bepaald vanaf welke bronnen, via welke verbindingen en naar welke doelwit(ten) er een aanval 
uitgevoerd wordt. Ook karakteristieken als gebruikte protocollen (IPv4, IPv6, etc), de bron- en doelpoorten (TCP/UDP) 
en andere eigenschappen kunnen hiermee bepaald worden. 

BIT heeft mogelijkheden om in zijn netwerk verkeer te filteren en te blackholen. Dit kunnen wij doen op alle routers in 
ons core netwerk, zodat ongewenst verkeer zodra het ons netwerk inkomt zo snel mogelijk tegengehouden wordt. 
Filtering kan onder andere op basis van (combinaties van) bron- en doeladressen en bron- en doelpoorten 
plaatsvinden. Dergelijke blackholing wordt door engineers op basis van resultaten uit genoemde analyses 
geconfigureerd. Via deze blackholing-techniek kan dus een deel van of in sommige gevallen zelfs al het ongewenste 
verkeer tegengehouden worden, vaak zonder gevolgen voor legitiem verkeer. Naast blackholing is het in bepaalde 
gevallen ook mogelijk om ratelimits te plaatsen. Hiermee kan de hoeveelheid verkeer die vanaf BIT aangeboden wordt 
aan de klant beperkt worden. Dergelijke ratelimits hebben echter als nadeel dat ook legitiem verkeer tegengehouden 
kan worden. 

Het is mogelijk dat een DDoS-aanval zo groot is dat deze overlast vormt voor meer dan alleen het doelwit. In dit soort 
gevallen heeft BIT mogelijkheden om via traffic engineering verkeersstromen te beinvloeden waardoor effect en 
overlast van de DDoS beperkt kan worden. 

Mocht dit niet voldoen dan beschikt BIT over mogelijkheden om het doelwit van de DDoS door upstream providers 
van BIT te laten blackholen. Het gevolg hiervan is dat deze ene klant hinder ondervindt maar dat dit geen effect heeft 
voor het netwerk en de overige klanten van BIT. Uiteraard is het in urgente gevallen ook 24/7 mogelijk om in contact 
te komen met onze upstream leveranciers om nog specifiekere blackholing te regelen. 

Om op de hoogte te blijven van mogelijke bedreigingen en in het geval van problemen snel te kunnen schakelen met 
andere netwerken is BIT onder andere vertegenwoordigd in een incident response werkgroep van het Nationaal Cyber 
Security Center en een werkgroep van Nederlandse ISP's op het gebied van incident response en abuse afhandeling. 
Ook zijn er veel directe contacten met engineers van andere nationale en internationale providers. In noodgevallen 
kunnen deze contacten gebruikt worden om snel zaken te regelen als het uitschakelen van machines die deelnemen 
aan een DDoS.

Al deze technieken, mechanismen en contacten kunnen natuurlijk niet voorkomen dat in geen enkele situatie een 
DDoS tot hinder voor de aangevallen klant of andere klanten leidt. Wel stelt het BIT in staat een groot aantal soorten 
aanvallen voortijdig of in een vroeg stadium te detecteren en actie te ondernemen.
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Welke maatregelen gaat BIT nog nemen om de gevolgen van een DDoS te beperken?

Uiteraard doen wij onze uiterste best om de impact van DDoS's te beperken, maar voor een groot deel blijft het 
reactief werk: we kunnen pas acteren als de aanval al begonnen is. 

Naar aanleiding van de DDoS-aanvallen van de afgelopen weken zijn procedures en werkwijzes onder de loep 
genomen en waar nodig aangescherpt. De gekozen handelswijzes om aanvallen af te slaan zijn beoordeeld en waar 
nodig zijn verbeteringen gemaakt. Op basis van deze evaluaties zijn scenario's uitgewerkt om bij herhaling sneller te 
kunnen handelen.

Zaken waar wij op dit moment verder aan werken is het testen van betere DDoS-detectie-apparaten die 
(semi-)geautomatiseerd actie kunnen ondernemen. Dergelijke apparatuur herkent ongewenste en afwijkende 
verkeerspatronen en kan op basis daarvan geautomatiseerd filtering of blackholing laten plaatsvinden. Deze 
apparatuur wordt op dit moment door netwerkengineers van BIT getest op bruikbaarheid en efficientie. 

Daarnaast gaan wij deelnemen aan een samenwerkingsverband van ISP's voor een gedeelde anti-DDoS-oplossing. Deze 
oplossing stelt BIT in staat om verkeer buiten het eigen netwerk te laten filteren en alleen het gewenste verkeer bij BIT 
af te laten leveren. Omdat verkeer naar het doelwit van de aanval omgeleid wordt via deze filters worden de 
verbindingen van BIT niet belast door de aanval. Een bijkomend voordeel van deze oplossing is dat er door deze 
samenwerking apparatuur en verbindingen aangeschaft kunnen worden die DDoS-aanvallen van veel grotere volumes 
af kunnen slaan. Een succesvolle test van deze oplossing is recent afgerond. De definitieve oplossing moet echter nog 
gebouwd gaan worden en helaas is er nog geen zekerheid wanneer en onder welke voorwaarden deze beschikbaar zal 
komen.

Tussen ISP's wordt inmiddels veel gecommuniceerd over het bestrijden van zwakheden (zoals open NTP-servers en 
DNS-resolvers) zodat het minder makkelijk wordt om dergelijke aanvallen met veel servers uit te voeren. BIT doet zijn 
best om het eigen netwerk schoon te houden door een actief anti-abusebeleid te voeren en snel actie te ondernemen 
bij detectie of melding van problemen.

Tot slot zijn wij uiteraard (continu) bezig met het kijken hoe wij ons netwerk kunnen optimaliseren om de impact voor 
klanten (en onszelf) bij een DDoS te beperken.

Een feit blijft helaas altijd dat de hoeveelheid capaciteit in een netwerk eindig blijft. Als iemand maar voldoende geld 
en middelen beschikbaar heeft dan zal een DDoS-aanval, in ieder geval tot de ISP zijn maatregelen neemt, altijd effect 
hebben.

Wat kan ik als klant doen om een DDoS-aanval te voorkomen?

Door de grote verschillen in aanvallen kunnen wij hier helaas geen eenduidig antwoord op geven.

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze RFO/FAQ vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling customer 
care via 0318-648688 of support@bit.nl. 
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