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Abstract 
This paper presents one of the most important features of the IPv6 protocol: security. Since it was de-

veloped in order to solve the address space shortage of the current IP protocol, it provides solutions for many 
security problems detected in IPv4. In the first part of the paper we present some of the most “popular” inter-
net attacks. They could be grouped in a few categories. Many of them are based on IP spoofing. Others have 
the goal to inhibit some internet services. For each attack type there is a special solution, a particular protec-
tion mechanism. But there is no general solution to prevent IP Spoofing. In the second part the IPSec protocol 
is presented as a protection against attacks based on IP Spoofing. Because IPSec is mandatory in IPv6, the 
new protocol provides better security than its predecessor. The fragmentation mechanism of IPv6 offer pro-
tection against fragmentation attacks. Although, IPv6 is not a panacea for security problems, security pro-
vided by IPv6 is a great improvement over IPv4, and is a good reason to deploy IPv6 in our network. 

 

1. Bevezetés 
Az Internet immár több mint 30 éves története alatt nagyon sok támadást jegyeztek fel a statisztikákba. 

Az idő folyamán a támadások egyre sűrűbbek és egyre változatosabbak lettek. 
Az Internetre kötött eszközök számának rohamos növekedése szükségessé tette az IP címtartomány ki-

bővítését. Ez egy új Internet Protokoll, az ún. IPv6 bevezetésével valósult meg. Az IPv6 tervezésénél figye-
lembe vették az eddigi tapasztalatokat, és kijavították ez észlelt hibákat, hiányosságokat. Így, az IPv6 megol-
dást nyújthat több támadástípus ellen is. 

Ebben a cikkben bemutatunk néhány gyakori támadástípust, valamint a jelenlegi védekezési módszere-
ket, majd áttekintjük az IPv6 azon tulajdonságait, amelyek védelmet nyújtanak ezen támadások ellen. 

 

2. Biztonsági hibák az IPv4-ben 
Az internetes támadásokkal foglalkozó szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a támadáso-

kat négy fő csoportba lehet besorolni [1]. Ezek a támadástípusok a következők: 
− Szolgáltatás megtagadás 
− Információlétrehozás 
− Információtörlés vagy módosítás 
− Elektronikus fülelés 
Minden támadástípus az IPv4 egy-egy gyenge pontját, hiányosságát használja ki. Az alábbiakban bemu-

tatjuk ezeket a hiányosságokat, kiemelve azokat, amelyeken a szolgáltatás-megtagadásos támadások alapul-
nak, és ismertetjük a jelenlegi védekezési módszereket. 

A szolgáltatásmegtagadásos támadás (röv: DoS - Denial of Service) jelenleg az egyik legnehezebben ki-
védhető támadás-típus. Ilyen esetekben a támadó megpróbálja úgy leterhelni a rendszert vagy a hálózatot, hogy 
egy bizonyos szolgáltatásnak a működése lehetetlenné váljon. Általában kiszolgáló gépek a célpontok, pl. web-
szerverek, DNS-szerverek, FTP-szerverek, email-szerverek stb. Sok megoldás létezik arra, hogy hogyan lehet 
megbénítani egy szolgáltatást, de majdnem mindenik módszer közös vonása, hogy hamis IP címeket használ. A 
jelenlegi internet protokoll egyik nagy hátránya, hogy lehetővé teszi a címhamisítást (ang.: IP Spoofing), és a 
hamis címekkel való hálózati kommunikációt. Ez az oka annak, hogy nagyon nehezen lehet védekezni a DoS 
típusú támadások ellen. Hamis címeket két okból használhatnak a támadók. Egyrészt, természetesen azért, hogy 
elrejtsék valós azonosságukat. Másrészt, a hamis címek használata a támadási mechanizmus részét képezheti, 
ahogy ezt a továbbiakban látni fogjuk. 
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A DoS támadásoknak több változata ismert, ezekből fogunk az alábbiakban bemutatni egy néhányat. 
A Smurf támadás. A támadó ICMP echo request típusú csomagokat küld broadcast IP címekre. Ez azt 

jelenti, hogy több gép a helyi hálózaton kap egy-egy ilyen csomagot, amire ICMP echo reply csomaggal vála-
szol. Ezek a csomagok megnövelik a hálózati forgalmat, torlódáshoz vezetve. Általában a támadó nem a saját 
címét használja, hanem forráscímként egy másik gép IP-jét használja, amely ellen tulajdonképpen irányul a 
támadás. Tehát az összes ICMP válasz-csomag erre a csomópontra irányul, ami megbéníthatja az illető gép 
működését.  

Az ilyen támadások elleni védekezés lehet, ha letiltjuk a broadcast címekre irányuló ICMP forgalmat 
[2]. Így megakadályozhatjuk a támadás továbbterjedését. De ha ez nem történik meg, a célgépet nagyon nehe-
zen tudjuk megvédeni. 

TCP SYN elárasztás (ang.: flooding). A támadás a TCP kapcsolatok kialakításának módját használja 
ki. Ahhoz, hogy egy ilyen kapcsolat létrejöjjön egy kliens és egy szerver között, három lépésre van szükség. 
Először a kliens egy SYN csomagot küld, amire a szerver SYN-ACK csomaggal válaszol. Végül a kliens egy 
ACK csomaggal fejezi be a kapcsolatteremtést. A támadás abból áll, hogy egy „kliens” elárasztja a kiszolgálót 
SYN csomagokkal, de nem válaszol a SYN-ACK csomagokra. Így a szerver erőforrásai elhasználódnak a 
rengeteg félig nyitott kapcsolat nyilvántartására, és nem lesz lehetőség a valódi kliensek kiszolgálására. Ter-
mészetesen a támadó hamis, és változó forráscímeket használ, így nem lehet kiszűrni a támadást [3]. 

TCP ACK vihar. Minden gép, amelynek élő TCP kapcsolata van más gépekkel, nyilván kell tartsa a 
fogadott csomagok sorszámát. A támadás lényege, hogy megzavarja ezt a nyilvántartást, hamis csomagokat 
küldve a kapcsolatban álló állomásoknak. Ez olyan forgalmat eredményez, amely megbéníthatja a megtáma-
dott gépek működését [4]. 

LAND támadás. Egyes TCP/IP implementációk sebezhetők olyan SYN csomagokkal, amelyeknek for-
rás- és célcíme, illetve portja azonos. A LAND ezt a hiányosságot használja ki, hamis csomagokat küldve a 
célgépre [5]. A IP protokoll jelenlegi változatával lehetetlen kiszűrni ezt a támadást. 

Könnycsepp-támadás (ang.: Teardrop attack). A TCP/IP protokoll-együttes egyik fő feladata a cso-
magok tördelése. Ha az útvonalon a következő router nem képes kezelni egy adott méretű csomagot, akkor azt 
kisebb darabokban fogja neki továbbküldeni a szomszédja. Minden töredékben található egy ofszet, amely a 
következő töredékre mutat. A támadó olyan hamis csomagokat gyárt, amelyben az ofszet helytelen. Ez meg-
zavarhatja a töredékek összeillesztésének folyamatát, amely a rendszer összeomlásához vezethet. 

Halálos ping (ang.: ping of death). Ebben a támadásban is a csomagok méretét manipulálja a támadó. A 
legnagyobb megengedett IP csomag 65.536 bájt hosszú lehet. Ennél nagyobb csomagokat a hálózat nem to-
vábbít. De küldhetünk több olyan csomagrészt, amelyeknek összmérete nagyobb a megengedettnél. Bizonyos 
operációs rendszerek nem tudnak mit kezdeni ezekkel a túlméretezett csomagokkal (amelyek az összeillesztés 
után keletkeznek) és ez a rendszer lefagyásához, összeomlásához vagy újraindulásához vezethet. 

 

3. Az IPv6 biztonsági rendszere 
A biztonsági mechanizmus fő részét az IPSec adja az IPv6-ban. Az IPSec egy biztonsági szabványrend-

szer, amelyet eredetileg az IPv6-hoz fejlesztettek ki. Mivel nagy szükség volt a biztonságra a jelenlegi IP-ben 
is, alkalmazták az IPv4-re is. Mégis, az IPv4-ben az IPSec opcionális szolgáltatás és nagyon gyártófüggő, több 
nem teljesen kompatibilis implementáció létezik. Az IPv6-ban viszont az IPSec kötelező, végpont-végpont 
biztonságot nyújtva. 

Az IPSec a hitelesítési (authentication) fejléc (AH) és a titkosítási fejléc (ESP) segítségével valósítja 
meg a biztonsági szolgáltatásokat. Ezek a fejlécek használhatók külön-külön, kombinálva a szükséges bizton-
ság függvényében. Mindkét fejléc két módban használható: 

− transzport mód: a felsőbb szintű protokollok (TCP, UDP, ICMP), azaz az IP csomag adatmezejének 
a védelmére szolgál [6]. A transzport mód tipikusan két host (IP kommunikációs szereplő) közti 
végpont-végpont kapcsolatokban használatos. 

− tunnel mód: az egész eredeti csomagot egy másik IP csomag belsejébe helyezik (IP-IP tunnelezés), 
így biztosítva, hogy az egész eredeti csomag a (publikus) hálózaton való áthaladás közben változat-
lan marad. A tunnel módot leginkább két biztonsági gateway (pl. tűzfal vagy router) között használ-
ják, amely esetben a két gateway között egy VPN-t (Virtual Private Network, virtuális magánháló-
zat) hoznak létre. 

Az IPSec egyik kulcsfogalma a Security Association (SA – Biztonsági kapcsolat). A biztonsági fejlé-
cekben található Security Parameters Index mező a cél IP címmel és a biztonsági protokollal (AH vagy ESP) 
együtt egyértelműen meghatároz egy SA-t. Ez egy egyirányú kapcsolat a kommunikáló partnerek között. Álta-
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lában tartalmazza a hitelesítéshez vagy titkosításhoz szükséges kulcsot, valamint a használt hitelesítési, illetve 
titkosítási algoritmust. Az IKE (Internet Key Exchange) leírja azt a folyamatot, amely által létrehozható egy új 
SA. 

3.1. Az AH protokoll 
A hitelesítési fejléc (Authentication Header, AH) az egyes IP csomagok hitelesítése, a bennük lévő adat 

sértetlenségének az ellenőrzésére és ún. replay támadások elleni védelemre nyújt módot. A hitelesítés lehetővé 
teszi, hogy a csomag címzettje megbizonyosodjon az IP csomag feladójáról. Az adatsértetlenség ellenőrzésé-
vel a címzett igazolhatja, hogy a csomagot annak feladása óta egy közbülső ponton nem módosították. 

A 1. ábrán az AH fejléc szerkezete látható, amelyet az alábbiakban ismertetünk részletesebben. 
 

1. ábra 
Az AH fejléc 

 
A Next Header (következő fejléc) mező adja meg az AH fejlécet közvetlenül követő fejléc típusát. Az 

AH fejléc teljes hosszát a Payload Length tartalmazza. A Security Parameters Index mezőben találhatjuk azt a 
számot, amely azonosítja az SA-t. Egy monoton növekvő számláló értékét tartalmazza a Sequence Number, 
amelynek – ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk – a replay támadások elleni védelemben van szerepe. A 
változó méretű Authentication Data tartalmazza azt az ICV (Integrity Check Value) értéket, amelyet a csoma-
gok hitelesítésére és sértetlenségének ellenőrzésére használunk. Az ICV kiszámítása során az IP csomag kö-
vetkező részeit veszik figyelembe: az IP fejléc azon mezői, amelyek vagy nem változnak meg az út során, 
vagy amelyeknek a célpontbeli értéke a feladó számára kiszámítható. A megváltozó és nem kiszámítható me-
zők tartalmát az ICV kiszámításához a feladó és a címzett oldalon egyaránt zérusokkal helyettesítik; az egész 
AH fejléc úgy, hogy a hitelesítési mező nullákkal van kitöltve; az egész felsőbb szintű protokoll adat, amely-
ről feltesszük, hogy az út során nem változik meg. 

A küldő a fenti logikai algoritmus alapján számolja ki az ICV értékét, amelyet azután a hitelesítési 
adatmezőben helyez el. A fogadó szintén ezek alapján számolja ki az ICV értékét és veti össze az eredményt a 
hitelesítési mezőben kapott értékkel. Ha a kettő megegyezik, a csomag feladójának a hitelesítése és a csomag 
integritásának az ellenőrzése sikeres volt. 

 

3.2. Az ESP protokoll 
Az ESP (Encapsulating Security Payload) titkosítási szolgáltatást nyújt, védve az üzenet tartalmát a le-

hallgatások ellen, valamint korlátozott védelmet tud nyújtani a forgalmi adat-analízisen alapuló támadások ellen. 
Az ESP opcionálisan az AH-hoz hasonló hitelesítési szolgáltatásokra is képes. 

Az ESP fejléc szerkezetét a 2. ábrán mutatjuk be, az alábbiakban a mezők jelentését írjuk le. 
Ez a fejléc is tartalmaz egy SPI mezőt, amely azonosítja az SA-t, valamint egy Sequence Number-t, 

ugyanazzal a jelentéssel, mint az AH-ban. A titkosított adatot az adatmezőben (Payload Data) mezőben talál-
hatjuk, ezt egy helykitöltés (padding) követi, amely a titkosító algoritmusok helyes működéséhez szükséges. A 
helykitöltés hosszát a Pad Length adja meg, az ezt követő Next Header pedig a következő fejlécet azonosítja. 
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2. ábra 
Az ESP fejléc 

 
Az adatmező, helykitöltés, helykitöltés hossza és következő fejléc mezőket az ESP az SA-ban tárolt 

szimmetrikus titkosító algoritmussal titkosítja. Az ESP először titkosítja a hasznos adat, helykitöltés, helykitöl-
tés hossza és következő fejléc mezőket, majd hitelesíti az ESP csomagot. Az ESP csomagot tartalmazó IP 
csomag fejléc-elemeinek a hitelesítését az ESP – az AH-val ellentétben – nem végzi el, ezért az ESP NULL 
titkosítás melletti autentikációs szolgáltatása nem teljesen azonos az AH szolgáltatásával. 

 

3.3. Támadások elleni védelem IPSec-kel 
Amikor az IPv6-ot tervezték, az előző fejezetben bemutatott támadások mind ismertek voltak. Így bizo-

nyos védelmi mechanizmusokat be lehetett építeni az új protokollba. 
Amint említettük, az IPv6-ban a biztonsági szolgáltatásokról az IPSec protokoll gondoskodik. Az IPSec 

opcionálisan az IPv4-gyel is használható, az új protokollban viszont kötelező szolgáltatás. Lényeges különb-
ség van a két megközelítés között. Az IPv4 esetében használhatjuk a biztonsági protokollt, de csak akkor, ha a 
kapcsolat másik végén levő csomópont is ismeri a szolgáltatást. Egy IPv6-os hálózaton viszont, biztosak lehe-
tünk abban, hogy minden csomóponton működik az IPSec. Ez megoldást nyújt a legtöbb IPv4-ben tapasztalt 
biztonsági hiányosságra. Ebben a részben főleg azokat a védelmi mechanizmusokat ismertetjük, amelyek a 
DoS típusú támadásokat hiúsítják meg. 

A különböző támadások ismertetéséből kiderült, hogy a legtöbbjük az IP csomag tartalmának meg-
hamísításán alapul. Sok esetben a forrás- illetve célcímet hamisítják a támadók, de az is előfordul, hogy más 
mezőt változtatnak meg. Ezt a támadási módszert, amelyet az angol szakirodalom IP Spoofing-nak nevez, 
az új Internet protokoll lehetetlenné teszi. Az AH vagy az ESP fejléc használatával egy hálózati csomópont 
mindig biztos lehet abban, hogy a fogadott csomag arról az IP címről jött, amelyet a csomag tartalmaz, 
hogy nem változott meg útközben az információ tartalma, és hogy a kommunikáló partnereken kívül senki 
más nem látta a csomag tartalmát. 

A DoS támadásoknál a támadónak két célja lehet az IP csomag meghamisítására. Egyrészt, minden tá-
madó el szeretné rejteni valós azonosságát, ezért megváltoztatja a forráscímet. Másrészt, ha a csomag egyes 
mezőit egy megadott formában módosítja, bizonyos működési zavarokat okozhat a célgépen, vagy az egész 
hálózaton. Például a LAND támadásoknál a forrás- és célcím, illetve forrás- és célport azonos kell legyen 
ahhoz, hogy hatásos legyen a támadás. Ezek a támadási formák mind lehetetlenné válnak, ha az IP csomago-
kat azonosítjuk. Ha a fogadott csomag kiszámolt ICV értéke nem egyezik meg a csomagban levővel, akkor azt 
a csomagot vissza kell utasítani. 

Vannak viszont olyan DoS támadások, amelyek címhamisítás nélkül is megvalósíthatók. Ilyen például a 
TCP SYN elárasztás. Ha a támadó a saját valós címéről küldi a SYN kéréseket, és nem válaszol a SYN-ACK 
csomagokra, egy idő után pont úgy megbéníthatja a szerver működését, ahogy azt az előző fejezetben láttuk. 
Ebben az esetben viszont, be lehet építeni olyan védekezést, amely nem enged be a hálózatba csomagokat 
olyan címről, amely már több fél-nyitott kapcsolatot kezdeményezett. Ugyanakkor, a támadót (vagy legalább 
annak gépét) azonosítani lehet a címe alapján, és ez elbátortalanítja a rossz szándékú felhasználókat. 

A Smurf, TCP ACK vihar és LAND támadások ellen is védelmet nyújt az AH protokoll sértetlenséget 
ellenőrző szolgáltatása. Ha egy csomag megváltozott tartalommal érkezik egy csomópontra, ezt a célgép ész-
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leli, és visszadobja a csomagot. Így nem történhet meg az, hogy egy hamis sorozatszámú csomag megbontsa a 
kommunikáló partnerek közötti szinkront.  

Bemutattunk két olyan DoS támadást is, amely nem csomaghamisításon alapszik, hanem a TCP/IP pro-
tokoll-együttes tördelési mechanizmusának hiányosságait használja ki. A „könnycsepp” és a „halálos ping” 
támadásokról van szó. Igaz, ezekben az esetekben is szükség van egy módosított tartalmú csomag küldésére, 
de ezt a módosítást elvégezheti a támadó is az ICV érték kiszámítása előtt. Így az ICV-t egy hibás csomagra 
számolja ki a biztonsági protokoll, és a célgép nem fogja észlelni, hogy valami nincs rendben. De az IPv6-nak 
van egy másik fontos tulajdonsága is, amely megakadályozza az ilyen típusú támadásokat. Az új protokollban 
csak a végpontokon levő állomások tördelhetik szét és állíthatják ismét össze a csomagokat, a közbeesők nem. 
A forrás állomás meghatározza a maximálisan átvihető méretű egységet (MTU), és ha kell, tördelést végez. 
Ekkor az összeillesztéshez szükséges információkat a Fragmentation Header nevű kiegészítő fejlécben tárolja 
el, mely csak ebben az esetben van jelen a csomagban.  

Kutatócsoportunk méréseket végez, amelynek célja, megvizsgálni az IPv6 stabilitását tördelési támadá-
sok esetén valós hálózatokban. 

 

4. Következtetések 
Az IPSec jelenleg az egyik legjobb biztonsági szolgáltatást nyújtó protokoll. Kötelező szolgáltatásként 

jelenik meg az IPv6, míg az IPv4-nél csak opcionális volt. Az IPSec jelenléte miatt, az IPv6-os hálózatok biz-
tonságosabbá válnak a címhamisításos, illetve szolgáltatás-megtagadásos támadások és a lehallgatásokkal 
szemben. 

Habár az IPv6 által nyújtott biztonsági szolgáltatások nagy fejlődést jelentenek az IPv4-hez képest, még-
sem tekinthetjük ezt sem csodaszernek, neki is megvannak a saját biztonsági rései és hátrányai. Ezek közül íme 
néhány [1]: 

− Az export törvények miatt, a használható titkosítási algoritmusok erőssége korlátozott. 
− Az IPSec a Public Key Infrastructure-re (PKI) alapul, amely még nem teljesen szabványosított. 
− További fejlesztés szükséges az IKE protokoll illetve a DoS és az elárasztásos támadások elleni vé-

dekezés területén. 
Az IPv6 megold néhány fontos biztonsági problémát, de ugyanakkor újabb támadási lehetőségek is 

adódnak [7]:  
− A DoS típusú támadások általi sebezhetőség, mivel a titkosítási eljárások processzor-igényes folya-

matok. 
− A tűzfalak részére lehetetlenné válik a forgalmi analízis, ha használjuk az ESP titkosítási protokollt. 

Tunnel módban használva, létre lehet hozni kapcsolatot egy nem megbízható állomással egy privát 
hálózaton belül, mivel az IP cím láthatatlan a tűzfal számára. 

− Az IPv6 autokonfigurációs követelményei lehetőséget nyújtanak bizonyos DoS támadásokra, mivel 
a rendszer sebezhetővé válik hamisított alhálózat maszkokat tartalmazó csomagokra. 

Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy az IPv6-ot még akkor is érdemes bevezetni hálózatunkba, ha 
van elég szabad IP cím. Az új protokollnak, a kibővített címtartomány mellett, más fontos tulajdonságai is 
vannak: biztonság, szolgáltatásminőségi garanciák, autokonfiguráció stb. 
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