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1. Anonymizer hálózatok

A végpontok és a hálózati forgalom hitelesítése, vala-
mint a forgalmazott adatok titkosítása nem képes vé-
deni a felhasználókat olyan támadások ellen, melyek a
felhasználók anonimitása ellen irányulnak. A csomagok
IP fejlécének forrás cím – cél cím mezôpárja elegendô
információt árul el a felhasználóról, ezért a felhasználó
IP címét módosítani szükséges. Ezt többféleképpen le-
het elérni, például hálózati címfordítással (Network Add-
ress Translation), vagy proxy szerverek használatával.
Címfordítás esetén az IP címek, proxy szerverek ese-
tén az IP címek és az IP csomagok forrásra jellemzô
tartalma lecserélôdik. Proxy szerverek hálózatából ano-
nymizer hálózatok épülnek fel, melyekben a forgalmat
a proxy szerverek láncolatán keresztül továbbítják, eset-
legesen titkosítva is azt (1. ábra).

A proxy szerverekbôl felépült hálózatok lehetnek nyil-
vánosak, vagy zártak. Nyilvános proxy szervereket álta-
lában önkéntesek üzemeltetnek, ezért ezek a hálózatok
gyakran kevésbé megbízható szolgáltatást nyújtanak.

A privát proxyk alkalmazása kedvezôbb a teljesít-
mény és sebesség szempontjából. Használatuk hátrá-
nya, hogy ez a megoldás lehetôvé teszi az anonymizer
hálózatot üzemeltetô vállalat számára, hogy megfigyel-
je a felhasználók forgalmát.

Számos kliens alkalmazás áll a felhasználók rendel-
kezésére, amelyek különbözô anonymizer hálózatokat
használnak, különbözô mértékû anonimitást nyújtva a
felhasználóknak. Sok közülük egyéb funkciókat is kínál
(pl. a GhostSurf rendszer még anti-spyware alkalma-
zást is). Többségük Windows operációs rendszer alapú.

A legnépszerûbb anonymizer hálózatok:
– Steganos Internet Anonym Pro 7 [1]
– Bypass Proxy Client [2]
– Anonymizer 2004 [3]
– MorphMix [4]
– GhostSurf 2005 Platinum [5]
– Tor [6]

Cikkünkben az utolsó két anonymizer hálózaton mu-
tatjuk be az általunk megvalósított támadásokat. Eze-
ket a hálózatokat a következôkben röviden ismertetjük.
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Az anonymizer hálózatok két fô feladata egyrészt a felhasználók forgalmának és kommunikációs partnereinek elrejtése a he-

lyi hálózatok elôl, másrészt annak biztosítása, hogy a felhasználók kiléte és helyzete ismeretlen maradjon a távoli hálózatok-

ban. Cikkünkben az anonymizer hálózatok korlátai kerülnek bemutatásra, ismertetünk egy támadási eljárást ezen hálózatok

felhasználóinak anonimitása ellen. A támadás lényege, hogy a felhasználó kommunikációs partnerénél a forgalmat torzítjuk.

Ezután a partnertôl kiindulva, a forgalom torzítást detektálva a felhasználó helyzetét visszakövetjük.

1. ábra  Anonymizer hálózatok elvi felépítése
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1.1. GhostSurf 2005 Platinum
A GhostSurf 2005 Platinum egy olyan szoftver-gyûj-

temény, amely a felhasználók személyes adatainak vé-
delmét és anonimitását segíti elô. A program zárt for-
ráskódú (a vizsgálat során a program ingyenes próba-
verzióját használtuk), és csak Microsoft Windows ope-
rációs rendszeren fut. A kliens szoftver zárt anonymizer
hálózatot használ. A GhostSurf rendszer TCP feletti al-
kalmazásokat támogat. A kliens alkalmazás és a proxy
szerver közötti kommunikáció során lehetôség van SSL/
TLS titkosítás használatára is.

1.2. Tor
A Tor anonymizer rendszer a legtöbb, manapság nép-

szerû operációs rendszert támogatja. Nyílt forráskódú,
ingyenes szoftver. A Tor egy önkéntesek által karban-
tartott, elosztott, anonim szerverhálózatot használ. Eh-
hez a hálózathoz bárki csatlakozhat szerver üzemelte-
tôként, természetesen csak akkor, ha elegendô sáv-
szélesség áll a rendelkezésére. A hálózatba bekerülô
csomagok véletlenszerû útvonalon haladnak a hálózat
szerverei között, ezért egy adott megfigyelési pontban
lehetetlen megállapítani egy csomag forrás és cél címét.
A csomagok küldése elôtt a felhasználó kliensprogram-
ja kiválaszt egy útvonalat a hálózat véletlenszerûen ki-
választott szerverei között, az üzeneteket Onion Rou-
ting használatával továbbítja (2. ábra). 

A kliensnek az aktuális szerverlánc összes szerveré-
vel létezik közös kulcsa (K_ai, ahol „a” a kliens, „i” a
szerverlánc i-edik szervere). A kliens „m” csomag küldé-
se elôtt azt mindegyik kulccsal titkosítja, kezdve a legu-
tolsó szerver kulcsával. A legkülsôbb titkosítást a legkö-
zelebb lévô szerver kulcsával végzi a kliens, ahogy az
az ábrán is látható. Így egy adott szerver csak a cso-
mag visszafejtése után fogja megtudni, hogy hova to-
vábbítsa a csomagot, vagyis hogy melyik a következô
szerver a láncban. Az útvonal összes szervere csak az
ôt megelôzô (neki továbbító), és az ôt követô szerver-
rel kommunikál, vagyis egyetlen egy szerver sem isme-
ri a csomagok teljes útvonalát. 

A Tor rendszer csak TCP kapcsolatokat kezel, azon-
ban bármely SOCKS-ot támogató alkalmazással képes
együttmûködni. A Tor hálózatot, a magánszemélyeken
kívül, számos szervezet használja világszerte, például
az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészete is. Sok
vállalat a hagyományos VPN (Virtual Private Network)
hálózatuk biztonságosabbá tételére alkalmazza. Tör-
vényszéki nyomozók a kormányzati IP címek elrejtésé-
re használják a Tor rendszert, így a nyomozások során
látogatott és megfigyelt honlapok weblogjában nem a
saját IP címeik fognak szerepelni.

A forgalom analízisen alapuló támadások hatáso-
sak az anonymizer hálózatok felhasználóinak anonimi-
tása ellen. Tehát ezzel meghatározható, hogy ki kivel
folytat kommunikációt egy nyilvános hálózaton keresz-
tül, akkor is, ha a csomagokat titkosították és a fejléce-
ket álcázták. A cikkben egy ilyen támadás megvalósítá-
sát mutatjuk be, élô anonymizer hálózatokon.

A támadás elméleti hátterét a második, a támadás
megvalósításának részleteit a harmadik fejezetben is-
mertetjük. A negyedik fejezetben az anonymizer háló-
zatokban mért eredményeinket mutatjuk be.

2. A támadás elméleti háttere

Az ismertetésre kerülô támadás a támadó által készí-
tett mérôjel frekvenciatartománybeli vizsgálatán alapul.
A hálózatban a bufferelés, a csomagok sorrendjének
felcserélése, az üzenetküldési késleltetés változása,
valamint a csomagvesztés nemlineáris torzítást ered-
ményez. Azonban megfelelô mérôjel esetén ezek a tor-
zítások nem jelentôsek, és a keresendô jel elég ideig
történô küldése a jel teljesítmény spektrumát is kiemeli
a háttérzajéból.

Mérôjelként szinuszos jelet használtunk, ennek egy
vonalból áll a spektruma. Ezt a mérôjelet TCP alapú
kommunikáció esetén úgy értük el, hogy egy közbe-
ékelôdô router segítségével módosítottuk a forgalom
alakját, oly módon, hogy a kiküldött csomagok által lét-
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2. ábra  A Tor anonymizer hálózat



rehozott hálózati forgalom sávszélessége egy szinusz-
jelet közelítsen az idôtartományban. Ezt úgy valósítot-
tuk meg, hogy a TCP kommunikáció felfutási szakaszát
(slow start) követôen buffereltük a csomagokat. A buf-
fernél a hálózat sávszélességét leszûkítettük úgy, hogy
a bufferben összegyûljenek a csomagok. Ezután a
bufferbôl az adott csomagméret és az ennek megfele-
lô szinuszos sávszélesség érték hányadosa által meg-
határozott idôközönként olvastuk ki és küldtük el a cso-
magokat.

A támadás elvét a 3. ábra segítségével mutatjuk
be. A támadó célja, hogy egy adott felhasználó forgal-
mának végpontjait meghatározza, annak ellenére,
hogy a felhasználó éppen ezt kívánta eltitkolni. Felté-
telezzük, hogy a felhasználó el akar érni egy meghatá-
rozott szervert (X). Az ebbôl a szerverbôl kiinduló for-
galmakat a T támadó módosítja. Elsô lépésben a táma-
dó a szervertôl közvetlenül elérhetô hálózatok forgal-
mának spektrumát figyeli, keresve bennük az általa
módosított, szinuszos sávszélesség forgalom-mintáit
(az ábrán ezek az A, B, C hálózatokban a T1,T2, T3 tá-
madók). A támadó az elsô lépésben megfigyelt hálóza-
tok közül az egyikben talál egyezést az általa keresett
mintával (az ábrán a T2 a B hálózatban), ezért követ-
kezô lépésként az innen közvetlenül elérhetô hálóza-
tokban hasonlítja össze a forgalmat T forgalmi alakjá-
val (az ábrán az F és G hálózatokban T4,T5 által). A
megfigyelést egészen addig folytatja, amíg az éppen
megfigyelt hálózatból már nem érhetô el közvetlenül
egyetlen hálózat sem, és a keresett minta megtalálha-
tó a vizsgált hálózat forgalmának spektrumában. Az
ábrán ez a hálózat az F jelû, vagyis a felhasználó for-
galmának végpontja itt található.

3. A támadás megvalósítása

A támadást egy HTTP szerverrôl történô fájl letöltésén
keresztül mutatjuk be. Abban a hálózatban torzítjuk a
forgalmat, ahol a szerver elhelyezkedik, így a HTTP ké-
rést küldô felhasználóhoz már a módosított sávszéles-
séggel fog megérkezni a válasz (4. ábra).

A támadás sikeres végrehajtásához az anonymizer
hálózat mindkét végpontján, tehát a szerver és a fel-
használó hálózatában is szükséges a forgalom vizsgá-
lata. Ezután a két oldal forgalmának frekvenciatarto-
mánybeli alakját összehasonlítjuk, és elemezzük az
eredményt. Amennyiben a két minta egyezik, akkor fény
derült a felhasználó kilétére. Ha a minták nem egyez-
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4. ábra  A támadás megvalósítása

3. ábra  A támadás elvének vázlata



nek, akkor a felhasználó valószínûleg nem abban a
helyi hálózatban tartózkodik, ezért más hálózatokat is
vizsgálni kell, egészen addig, amíg valamelyikben a
forgalom spektruma hasonlóságot nem mutat a szerver
oldali forgalom spektrumával. Ezzel a módszerrel kide-
ríthetjük, hogy merre haladnak a szervertôl jövô csoma-
gok, akkor is, ha azok egy anonymizer hálózaton is át-
haladnak, mielôtt a felhasználóhoz érnének.

A szerver oldali hosztok megvalósításának blokk-
vázlata az 5. ábrán látható. A hardver eszközök számá-
nak minimalizálása érdekében a Xen virtualizációs tech-
nológiát [7] alkalmaztuk, így emulálva egy hálózatot és
hosztokat egyetlen fizikai számítógépen. A Xen tech-
nológia lehetôvé teszi virtuális gépek, hosztok létreho-
zását egy számítógépen belül, ahol mindegyik virtuális
gép a saját operációs rendszerét használja.

A mérések során a fizikai hoszt (domain 0) és a web
szerver két különbözô hálózatban volt, tehát egymás-
sal csak a router hoszton keresztül tudtak kommunikál-
ni. Mindegyik hoszton Debian GNU/Linux operációs rend-
szer futott. A sávszélesség módosítást a router hoszt
végezte, az NTMF (Network Traffic Manipulation Frame-
work) [8] hálózati forgalommódosító keretrendszer al-
kalmazásával.

Az NTMF C++ nyelven íródott, alapvetôen hálózati
protokollok tesztelésére szánt keretrendszer. Alacsony

szintû hozzáférést enged a linux kernel által továbbított
csomagokhoz, moduláris jellege miatt kiválóan alkalmas
továbbfejlesztésre, ezért remekül meg tudtuk valósíta-
ni vele a kimenô forgalom sávszélesség módosítását.

A router hoszt változtatás nélkül továbbította a szer-
ver felé haladó forgalmat, vagyis a router hoszton eth0-
tól eth1-ig nem történt sávszélesség módosítás (az 5.
ábrán, a router hoszton belül folytonos vonallal jelölve).
A másik irányban viszont a csomagok kibocsátási ideje
módosítva lett, oly módon, hogy a sávszélesség idôben
szinuszosan változzon (szaggatott vonallal jelölve).

A sávszélesség-idô függvény a következô alakú volt:

A + C ⋅ sin((2π/N) ⋅ ƒ ⋅ n), 
ahol 
A a sávszélesség DC komponense, 
C a szinusz amplitudója (Kbyte/s), 
1/N az idôkvantum, 
ƒ  a szinuszos jel frekvenciája (Hz) és 
n/N az elôzô csomag kiküldése óta eltelt idô (sec).

4. Eredmények

Mindkét anonymizer hálózat esetében a Windows plat-
formra írt kliens szoftvereket teszteltük. A kliens és szer-
ver egymástól fizikailag is távol helyezkedett el, a köztük
lévô forgalom az anonymizer hálózaton keresztül haladt.
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5. ábra  A szerver oldali  hosztok megvalósításának blokkvázlata
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6. ábra 7. ábra



A mérések eredményeit bemutató ábrákon az ano-
nymizer hálózat bemeneti sávszélesség-idô függvénye,
ennek spektruma a frekvenciatartományban, az ano-
nymizer hálózat utáni ismeretlen kimeneti forgalom sáv-
szélesség-idô függvénye és ennek spektruma a frek-
venciatartományban látható.

A bufferbôl a csomagokat mindkét vizsgálat során 

8.5 + 4.5 ⋅ sin((2π/120) ⋅ 10 [Hz] ⋅ n) [Kbyte/s]

változó sávszélességgel engedtük ki. 
Tehát a spektrumokban 10 Hz-nél csúcs várható.

4.1. GhostSurf 2005 Platinum
A GhostSurf anonymizer hálózatban végzett vizsgá-

lat eredményei a 6. ábrán találhatók.
A mérés alapján megállapítható, hogy a bemeneti

forgalom spektruma jól illeszkedik a GhostSurf hálózat
utáni ismeretlen forgalom spektrumához. Ez azt jelenti,
hogy a GhostSurf anonymizer hálózat csak csekély
mértékben módosította a forgalom sávszélességét, és
megmaradt annak szinuszos jellege. 

A támadás tehát sikeresnek bizonyult, a felhasz-
náló azonossága nem maradt rejtve.

4.2. Tor
A 7. ábrán a Tor anonymizer hálózatban mért ered-

ményeket ismertetjük.
A mérés kimeneti forgalom-mintájának spektrumá-

ban az eredeti minta 10 Hz-es komponense a legna-
gyobb energiájú, a bemeneti forgalom spektruma tehát
jól illeszkedik a Tor hálózat utáni forgalom spektrumára. 

Ez azt jelenti, hogy a támadás ez esetben is sikeres
volt, még a Tor hálózat sem védi felhasználóit az ilyen
típusú támadások ellen.

5. Összefoglalás

Cikkünkben egy olyan forgalom analízisen alapuló tá-
madási módszer került bemutatásra, amely a TCP pro-
tokollra épülve valósítja meg az anonymizer hálózatok
felhasználóinak nyomkövetését. A mérések alapján meg-
állapítható, hogy ezek a támadási módszerek követhe-
tôvé teszik a célpontokat, vagyis a bemutatott anony-
mizer hálózatokban a felhasználók anonimitása nem
megfelelôen biztosított. 

Ez azt jelenti, hogy Internet szolgáltatók, vagy a fe-
lett álló kormányzati szervek használhatnak ilyen eljárá-
sokat, hogy az anonymizer hálózatok mögé bújó sze-
mélyek kilétére fényt derítsenek. A hálózati forgalmak
szisztematikus megfigyelésével, és a forgalmakban egy
elôre definiált minta keresésével meghatározható egy
adott felhasználó forgalmának mindkét végpontja, ez-
zel a felhasználó anonimnak vélt kommunikációja nem
marad rejtve.
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