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Abstrakt
Tato práce se zabývá vývojem rozšíření pro opensourcový detekční systém

Snort, které umožňuje využití statistických metod pro detekci síťových ano-
málií. Práce popisuje architekturu Snortu a možnosti jeho rozšíření. Zahrnuta
je rešerše sekvenčních statistických metod pro detekci anomálií. Vytvořený zá-
suvný modul byl otestován s vybranou metodou NP-CUSUM. Implemenována
byla také webová aplikace pro zobrazování grafů detekčních statistik a opti-
malizaci jejich parametrů pomocí automaticky ukládaných historických dat.
Řešení je rozšiřitelné a umožňuje použít i další statistické detekční metody v
systému Snort.

Klíčová slova detekce síťových útoků, prevence síťových útoků, Snort, dy-
namický preprocesor Snortu, detekce bodu změny, NP-CUSUM

Abstract
This thesis deals with development of an extension for the open-source de-
tection system Snort that enables the use of statistical method for detection
of network anomalies. The thesis describes the architecture of Snort and possi-
bilities for its extensions. Included is a survey of sequential statistical methods
for detection of network anomalies. The developed plugin was tested with a
selected method NP-CUSUM. Developed was also a web application that dis-
plays the detection statistics and allows optimization of their parameters using
automatically stored historical data. The presented solution is extendable and
enables the use of other statistical detection methods in the Snort system.

Keywords intrusion detection, intrusion prevention, Snort, dynamic Snort
preprocessor, change-point detection, NP-CUSUM
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Úvod

Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede
k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji
služeb, a tím celé společnosti. Závislost společnosti a jejího fungování na in-
formačních technologiích rapidně narůstá, a to ve všech oblastech. Nejedná
se pouze o služby informační společnosti, jako jsou internetové obchody, ale i
o fungování informačních systémů, na jejichž správné funkci je závislá celá řada
základních služeb, jako například řízení dopravy, přenos energií, výkon veřejné
moci apod. Se vzrůstající závislostí společnosti na informačních technologiích
pak ale na straně druhé vzrůstá i riziko zneužívání těchto technologií, které má
rozsáhlé dopady na činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně
může vést ke značným škodám [1].

Obecným trendem v celém světě je kvalitní ochrana těchto informačních
technologií před zásahy, které mohou ohrozit jejich chod. Cílené útoky proti
informačním technologiím jsou celosvětovým fenoménem a jejich dopad způso-
buje rozsáhlé ekonomické škody ve veřejném i v soukromém sektoru. Současně
jsou schopny vyvolat negativní politické důsledky, a to jak v národním mě-
řítku, tak i v měřítku globálním [1].

Útoky proti informačním technologiím jsou stále sofistikovanější a kom-
plexnější. Nové typy útoků se objevují každý den, a i proto jsou kladeny vysoké
požadavky na moderní bezpečnostní nástroje. A to včetně firewallů a intru-
sion detection a prevention systémů (dále IDPS), které detekují a zabraňují
útokům pomocí kontroly síťového provozu [2, 3, 4, 5, 6].

Pro detekci a prevenci zero-day útoků výrobci bezpečnostních nástrojů čím
dále více využívají metody detekce anomálií využívající behaviorální analýzu
sítě.Behaviorální analýza provozu je moderní trend, který využívá i matema-
tické statistické metody pro zefektivnění detekce zero-day útoků [7, 8].
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Úvod

Struktura práce
Diplomová práce je rozdělena do několika základních kapitol, které popi-

sují velkou část problematiky. Kapitola Analýzy popisuje IDP systémy a to
včetně jejich evoluce, hlavních účelů a pokročilých funkcí. Také je zde roze-
brána architektura IDPS Snortu se zaměřením na jednotlivé fáze zpracování
paketů. Součástí první kapitoly je i rešerše hlavních metod pro detekci síťových
anomálií a to včetně statistických metod zaměřených na bod změny.

Druhá kapitola popisuje návrh rozšíření pro Snort. Před vlastním návrhem
jsou sumarizovány hlavní požadavky, které jsou na rozšíření kladeny, přičemž
na konci kapitoly návrhu jsou vysvětleny konkrétní způsoby naplnění daných
požadavků. V rámci kapitoly jsou také diskutovány různé možnosti implemen-
tace rozšíření a řádně odůvodněn zvolený způsob implementace.

Další kapitola popisuje už vlastní implementaci, včetně využívaných me-
tod a funkcí. Dále jsou vyjmenovány hlavní problémy, kterým se muselo při
implementaci čelit.

Poslední, čtvrtá kapitola, popisuje testovací prostředí a konkrétní testovací
scénáře včetně závěrů testování a posouzení vhodnosti rozšíření do reálného
provozu. Závěrečná kapitola shrnuje výsledky této diplomové práce a popisuje
další možný vývoj vytvořeného řešení.
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Kapitola 1
Analýza

První část této kapitoly představuje Intrusion Detection a Intrusion Pre-
vention systémy (IDS a IPS, souhrnně také IDPS), jejich hlavní přínosy pro
organizace a předpokládané trendy do budoucnosti. Další část popisuje IDPS
Snort, včetně jeho architektury, rozšíření a srovnání s jinými IDPS. Poslední
třetí část kapitoly představuje rešerši metod pro detekci anomálií a útoků.

1.1 Intrusion detection/prevention systémy

1.1.1 Evoluce firewallů

Firewall je důležitý prvek síťové infrastruktury pro organizace různé ve-
likosti, přičemž důležitost jeho nasazení roste s velikostí organizace a s ce-
nou potenciálního úspěšného útoku, který by kompromitoval data organizace
nebo jednotlivců. Existují 4 generace vývoje firewallů [9]. Nejnovější generace
firewallů většinou integruje i funkcionalitu IDS a IPS. Tento text se zaobírá
evolucí firewallů přes všechny 4 generace, jelikož znalost této evoluce je nutná
k pochopení rozdílů mezi IDS, IPS a firewally.

První generace firewallů představují tzv. static packet filters (tj. fi-
rewally založené pouze na statické analýze paketů). Tyto firewally měly velice
omezené možnosti pro filtraci provozu, a to filtraci na základě zdrojové/cílové
adresy a zdrojového/cílového TCP/UDP portu. I tyto možnosti výrazně zvý-
šily bezpečnost počítačových sítí v době, kdy tyto firewally byly využívány.
Nároky na bezpečnost byly v počátcích Internetu mnohem nižší než je tomu
dnes. V dnešní době je tuto formu filtrace provozu schopný realizovat téměř
každý SOHO (Small Office Home Office) router. Tyto firewally je možné obejít
pomocí podvržení1 IP adresy [10, 9].

Za druhou generaci firewallů se považují tzv. aplikační proxy (také na-
zývano aplikační firewall nebo aplikační proxy). Tento přístup je výrazně od-

1spoofing IP adresy – změna zdrojové IP adresy za účelem anonymizace skutečného
odesílatele, nebo za účelem obejití statických filtrovacích firewall pravidel
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1. Analýza

lišný od předchozí generace a zaobírá se především rozhodováním na úrovni
aplikační vrstvy ISO/OSI modelu2[10]. Proxy se jeví jako vlastní klient vůči
serveru, se kterým komunikuje, a jako server vůči skutečnému klientovi od
kterého vznikl požadavek na komunikaci. Aplikační proxy zároveň zkoumá
obsah komunikace a na základě znalosti určitého protokolu rozhoduje, jestli
komunikaci povolí, nebo nikoliv. Hlavní nevýhody jsou výkonnostní náročnost
aplikační proxy a fakt, že tento způsob není aplikovatelný pro všechny typy
protokolů [9].

Další generace vývoje firewallů tvoří tzv. stateful packet inspection
firewally, které jsou schopné filtrovat provoz na základě stavu komunikace.
Firewally analyzují i základní informace v paketech, a to především informace
indikující, jestli analyzovaný paket slouží pro inicializaci nové komunikace,
nebo patří do již existující, čímž poskytují schopnost určovat pravidla i co se
týče směru komunikace. Pravidla se soustředí více na jednotlivé síťové toky
než na individuální pakety. Stateful analýza je problematická pro některé dy-
namické aplikace využívající například protokol hlasové komunikace SIP nebo
H.323[11]. Tato forma filtrace se považuje za standard a je implementována
ve většině moderních firewallu [9].

Nejmodernější generace firewallů představují tzv. Next Generation Fi-
rewally (NGF), které obsahují i funkcionality IDS a IPS. IDS jsou schopné
detekovat více útoků než klasické síťové firewally, ale nejsou schopné v reálném
čase zablokovat provoz. Tím se redukují požadavky na rychlost, jelikož není
potřebné rozhodovat při příchodu paketu o jeho povolení, nebo blokování. IPS
navíc poskytují možnosti pro obranné reakce v případě identifikace škodlivého
provozu, a to v reálném čase. Především se jedná o rozšíření standardní mno-
žiny pasivních akcí jako zaznamenání útoku o aktivní akce typu drop (zahození
paketu), block (blokování komunikujícího útočníka) a reset (zaslání TCP pa-
ketu s příznakem reset, který zruší navázané TCP spojení). NGF podporují
funkcionalitu IPS i mnoho jiných pokročilých funkcí [9, 11].

1.1.2 Rozdělení systémů pro detekci průniků

Základních rozdělení IDS je následující:

• Host-based IDS (HIDS) – IDS je nasazen na konkrétní stanici a kon-
troluje provoz jenom této stanice. V rámci tohoto nasazení se redukují
vysoké požadavky na výpočetní výkon, jelikož je provoz pro jednu sta-
nici výrazně nižší než provoz pro celou podsíť. Výhodou je, že je schopný
využít i různé informace monitorovaného systému jako jsou systémová
volání, logy, systémové modifikace. Dále ale vzniká problém složité kon-
figurace pro všechny stanice, kde bude HIDS nasazen, jelikož pro každou

2referenční model ISO/OSI – model komunikace v počítačových sítích pomocí vrs-
tevnatého modelu, kde jsou jednotlivé vrstvy nezávislé a snadno nahraditelné
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1.1. Intrusion detection/prevention systémy

Obrázek 1.1: Ukázka nasazení host-based IDS (zdroj [12])

stanici je vhodné konfiguraci pozměnit na základě služeb, které jsou na
stanici nasazeny [12, 13].

• Network-based IDS (NIDS) – IDS je strategicky umístěn na síti a mo-
nitoruje kompletní provoz, který je směrován mezi určitými sítěmi. Vy-
soké požadavky na výkon a různé možnosti integrace IDS do infrastruk-
tury zvyšují cenu tohoto řešení z pohledu nákupu i času pro jeho nasazení
a konfiguraci v organizaci [13].

• Distribuovaný IDS (DIDS) — Vícero IDS zařízení komunikuje s cen-
trálním řídicím střediskem. Každý IDS může být nakonfigurován na zá-
kladě konkrétních služeb využívaných v monitorované podsítí (v případě
NIDS) nebo stanici (v případě HIDS). V rámci této architektury je dů-
ležité, aby byla zabezpečena linka pro komunikaci mezi IDPS a vlastním
řídícím střediskem – tj. ideálně vyhrazená virtuální lokální síť (VLAN3)
nebo virtuální privátní síť (VPN4) [13].

Způsoby rozdělení IDS platí i pro IPS řešení.
3Virtual Local Area Network – je logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika

zařízení, kterou lze definovat jako doménu všesměrového vysílání (stejně jako LAN) s cílem
učinit logickou organizaci sítě nezávislou na fyzické vrstvě

4Virtual Private Network – virtuální privátní síť je v informatice prostředek k propo-
jení několika počítačů prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě, například
se může jednat o přepojení sítí šifrovaným kanálem přes Internet
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Obrázek 1.2: Ukázka nasazení síťového IDS (zdroj [12])

1.1.3 Způsoby nasazení systémů pro detekci útoků

Při nasazení IDS se často využívá možnost nasazení mimo přímý síťový
provoz, který se monitoruje. Toto není možné pro IPS nebo firewally, které
musí být nasazeny inline, aby mohly blokovat detekované síťové útoky. IDS
můžou být umístěny mimo vlastní síťový provoz, přičemž je provoz na ně pře-
směrován. Proto musí jejich síťová karta musí operovat v tzv. promiskuitním
módu, kdy je schopná analyzovat i provoz, který pro ni není určen. Nejčastější
metody pro nasazení IDS zahrnují:

• Hardwarové tap zařízení – Na síťový spoj, který se plánuje monito-
rovat pomocí IDS, se zapojí speciální tap zařízení. Tap zařízení dokáže
všechen provoz, který přes něj proudí, v reálném čase duplikovat na další
dva porty, které jsou přesměrovány na zařízení poskytující funkcionalitu
NIDS. Obrovskou výhodou tohoto přístupu je, že žádný paket není za-
hozen z důvodu přetížení komunikačních cest. Toto není zaručené při
níže popsané metodě využívající mirroring/SPAN port. Další výhodou
je, že provoz je duplikován včetně chyb provozu na fyzické vrstvě, které
můžou představovat formu útoků, nebo alespoň poskytnout informace
pro řešení problémů na vrstvě 2 [14].

• Mirroring/SPAN/Remote SPAN – Jedná se o nastavení síťového
zařízení (většinou přepínače) pro duplikaci provozu z vybraných fyzic-
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Obrázek 1.3: Ukázka nasazení distribuovaného IDS (zdroj [12])

Obrázek 1.4: Propojení portů v HW TAP zařízení (zdroj [15])

7



1. Analýza

Obrázek 1.5: Ukázka přeposílaní provozu protokolem RSPAN (zdroj [17])

kých portů na monitorovací (tzv. reflected) port. Tato metoda se nazývá
buď Switched Port Analyzer (SPAN) nebo mirroring. Toto nastavení je
možné omezit i na vybrané VLANy, a nebo přeposílat duplikovaný pro-
voz přes vícero zařízení pomocí protokolu remote SPAN (RSPAN). Při
této metodě existuje riziko, že pakety budou zahazovány, když bude ka-
pacita na monitorovaném portu převýšená. Tím klesá přesnost a úplnost
detekce. Může dojít k pozměnění časování rámců a časů odezvy [14, 16].

• Hub zařízení – V dnešní době není považované za korektní způsob
pro účely monitorování provozu. Hub zařízení není tak inteligentní jako
switch, jelikož pracuje na vrstvě 1 (tj. fyzické) a duplikuje provoz na
všechny porty. Zvyšuje tak riziko kolize, jak je definováno v rámci CSMA-
/CD5 [18] a způsobuje snížení efektivity síťové komunikace [19].

• Promiskuitní mód virtuálního switche – V rámci virtualizačních
technologií je možné nastavit i množství parametrů na úrovni virtuální
sítě (linková a síťová vrsta ISO/OSI modelu). Například je možné na-
stavit virtuální switch do promiskuitního módu6, kdy všechen provoz
bude směrovat na všechny virtuální stroje zapojené do daného virtuál-
ního switche. Pak stačí nastavit do promiskuitního módu i síťovou kartu
vybraného virtuálního stroje. Tato metoda způsobuje ale zatížení vir-
tuálních strojů a měla by být použita jenom pro testovací účely [20].

1.1.4 Důvody pro nasazení IDPS systémů

IDS řešení můžou organizaci pomoci v různých oblastech. Hlavním účelem
je samozřejmě odhalování útoků a pokusů o narušení bezpečnosti organizace.

5Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – je protokol pro
přístup k přenosovému médiu v počítačových sítích, který patří do třídy CSMA, tedy metod
s vícenásobným kolizním přístupem a nasloucháním

6promiskuitní mód virtuálního switche – liší se od promiskuitního módu u hard-
warových síťových karet
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Obrázek 1.6: Nastavení virtuálního switchu ve VMWare hypervisoru pro du-
plikaci provozu na všechny stanice

Dále pomůžou v rámci kontroly dodržování bezpečnostních pravidel or-
ganizace jako například povolené aplikace či povolená množina přístupných
stránek. IDPS systémy zaznamenávají množství událostí, případně přímo
síťové toky, které mohou sloužit pro potřeby forenzní analýzy [12]. IDPS
představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů informací pro nástroje typu Secu-
rity Information and Event Management (SIEM7), které jsou schopné korelo-
vat různé typy událostí z různých zdrojů, a tím odhalit průnik do organizace,
probíhající útok, nebo porušení bezpečnostních politik [21].

Moderní IDS a IPS poskytují obrovské množství funkcionalit. Velké orga-
nizace se většinou rozhodnou pro komerční řešení. Výhody komerčních řešení
jsou především následující [6]:

• pomoc při integraci řešení od certifikovaného implementátora řešení;

• často bezplatná analýza za účelem PoC (Proof Of Concept8);

• školení a aktuální dokumentace pro provozovatele koupeného řešení;

• podpora při řešení problémů s provozem, ale i při objevení specifických
zranitelností a jejich analýze;

7Security Information and Event Management – je systém pro správu bezpeč-
nostních informací a událostí

8Proof Of Concept – implementace řešení za účelem demonstrace jeho funkčnosti a
správnosti
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Obrázek 1.7: Ukázka procesu pro řízení incidentů ve společnosti, incidenty
v IDPS systémech patří do NOC (Network Opetation Center) (zdroj [24])

• graficky přívětivé prostředí a možnosti centralizace nastavení z jednoho
místa na vícero IDS v rámci organizace (tzv. Security Management Sys-
tem);

• pokročilé funkce jako například SYN proxy, databáze IP adres botnet
stanice, škodlivých tor exit nodů, real-time SSL/TLS dešifrace a jiné.

IDPS nezaručí bezpečnost infrastruktury a služeb pouhým nasazením.
Měly by existovat i formální dokumenty, které popisují nasazení,
způsob monitoringu útoků a především způsob řešení bezpečnost-
ních incidentů, což je pro organizace patřící do kritické infrastruktury po-
vinné a popsané i v Kybernetickém zákonu [22]. Řešení incidentů většinou
popisuje celý cyklus incidentu a to od od jeho identifikace přes předávání
odpovědnosti za řešení incidentů konkrétním zaměstnancům, vlastní řešení,
zaznamenání incidentu a uzavření případně reportování incidentu nadřízeným
nebo jiným organizacím. Po vlastní implementaci poskytne IDS administrá-
torům, případně přímo bezpečnostním manažerům, dostatek podkladů pro
kontrolu dodržování schválených pravidel organizace [23].

Jedny z nejdůležitějších kvalitativních hodnot IDS je tzv. false-positive a
false-negative rate. False-positive představuje míru hlášení útoků, které ale
ve skutečnosti neporušují bezpečnostní politiku (tj. falešné alarmy). Všechny
falešné útoky vyžadují řešení a tím zbytečně zatěžují odpovědné zaměstnance
od řešení skutečných bezpečnostních incidentů. False-negative rate představuje
míru nedetekce událostí, které narušují bezpečnost [2, 3, 4, 25, 26].

10
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Pro kontrolu správné konfigurace IDPS systému a míry detekování útoků,
případně množství false-positive poplachů je možné využít nástroje Metasploit9,
pytbull10 a IDSWakeUp11 [12].

1.1.5 Trendy v IDPS systémech

Z průzkumů realizovaných společností Gartner vyplývá převládající trend
přesunu samotných IPS řešení do integrace s NGF [27]. Aktuálně se odhaduje,
že 40% velkých (enterprise) společností má nasazen samostatný (stand-alone)
IPS. Do roku 2017 se tento trend sníží na 30% a to z důvodu rozšíření výše
zmíněných NGF s vestavěnou IPS funkcionalitou. Méně než 35% internetových
spojení je zabezpečeno pomocí NGF, přičemž do roku 2018 se toto číslo zvýší
na 85%, čímž se projevuje poptávka po komplexních řešeních sdružujících
vícero funkcionalit a to ideálně v dedikované hardvérové appliance [27].

Celosvětově jsou za nejlepší komerční výrobce IPS považovány firmy Cisco,
McAfee, IBM, HP. Každá firma má určité výhody a nevýhody, které je vhodné
si uvědomit. Dále bude pojednáno o řešeních firem Cisco a HP [27].

1.1.5.1 Cisco

Společnost Cisco již po mnoho let poskytuje široké portfólio bezpečnost-
ních produktů včetně IPS. Cisco koupilo v roce 2013 úspěšnou bezpečnostní
společnost SourceFire. Společnost SourceFire na trhu vynikala především svými
IPS s názvem FirePower [27]. Tyto IPS jsou založeny na open-source IDPS
Snort, který byl také vyvinut společnosti SourceFire. Jejich nový majitel se
je snaží začlenit do svého portfolia a nahradit tak své dosud prodávané IPS
řešení jejichž konec prodeje nastane v roce 2015. Aktuálně nejsou SourceFire
IPS začleněné mezi ostatní produkty Cisca. Například neexistuje management
konzole, ze které by bylo možné řídit všechny Cisco bezpečnostní produkty
včetně SourceFire IPS. Originální IPS firmy Cisco byly většinou začleněné do
jeho IOS12 síťových prvků. Cisco prodává svoje IPS s názvem FirePower jako
hardwarové i virtuální appliance.

Mezi silné stránky Cisca se řadí, že je dlouhodobým lídrem v oblasti počí-
tačových sítí a bezpečnosti, přičemž mu akvizice firmy Source-Fire umožnila
získat kvalitní bezpečnostní experty a obrovskou databázi signatur útoků a
zranitelností. Rychlost, kterou dokážou řešení této firmy zpracovávat provoz

9metasploit – projekt zaměřený na počítačovou bezpečnost, který poskytuje informace
o bezpečnostních slabinách a pomáhá při penetračním testování, stejně tak jako při vývoji
systémů pro odhalení průniků

10pytbull – je nástroj založený na jazyce python určený pro IDPS testování s více než
300 testů seskupených do 9 skupin pokrývajících mnoho typů útoků

11IDSWakeUp – nástroj pro testování IDPS systémů, přičemž jeho hlavní účelem je
generatovat false-positive události

12Internetwork Operating System – je operační systém používaný na směrovačích a
přepínačích firmy Cisco Systems
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Obrázek 1.8: Magic Quadrant pro výrobce IPS řešení podle společnosti Gart-
ner (zdroj [27])

je maximálně 60GBits/s. Mezi slabé stránky patří už zmíněná chybějící kon-
zole pro integraci s ostatními bezpečnostními prvky firmy Cisco [27].

1.1.5.2 HP

Společnost HP nabízí IPS produkty začleněné do řady produktů HP Tip-
ping Point, které podobně jako u většiny konkurentů obsahují produkty zalo-
žené jak na dedikovaném hardwarovém zařízení tak i na virtuální applianci[27].
HP svým zákazníkům poskytuje týdenní aktualizace signatur (tzv. Digital
Vaccine), které je možné v jednoduchém grafickém rozhraní prohlídnout a
rozhodnout jestli budou nové signatury přidány do aktivních nebo nikoliv.

Mezi výhody řešení od HP patří přehledné a jednoduché grafické rozhraní,
které zákazníkům umožní se soustředit na bezpečnost a ne na problémy konfi-
gurace. Aktualizace a vůbec podpora produktu je zákazníky popisována jako
velice dobrá.

Mezi slabé stránky je možno řadit pozdní příchod tohoto výrobce na trh
a především slabá propustnost jeho IPS řešení, která dosahuje jenom 20Gbps
a tím se diskvalifikuje z výběru množství firem [27].
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1.2 Snort

V této kapitole bude popisována obecná architektura IDPS řešení a to
především pro open-source řešení Snort. Dále budou popsány různé existující
Snort rozšíření.

1.2.1 Architektura

Pod pojmem architektura síťového IDPS řešení se myslí vnitřní členění
tohoto produktu, popis jednotlivých komponent a komunikace mezi nimi. Zá-
kladní architektura většiny IDPS řešení je velice podobná, i když se různí
konkrétními možnostmi, způsobem zpracování a jinými odlišnostmi jednotli-
vých komponent [28]. Tato architektura je načrtnuta na obr. 1.9, kde jsou
jasně oddělené následující hlavní komponenty:

• Information Source — Představuje vlastní zdroj informací, který se
monitoruje. Většinou se jedná o síťový provoz. Výstup této komponenty
jsou standardně nezpracované pakety, které ovšem nejsou určené přímo
pro stanici s nasazeným IDS/IPS, ale pro nějakou jinou cílovou stanici.
Tato komponenta může generovat pakety pro další analýzu buď ve formě
online nebo offline. Online zpracování zpracovává pakety v čase, kdy jsou
aktuální a putují do cílové stanice. Offline zpracování v dnešní době není
úplně časté, může se využívat například pro zpracování zaznamenaných
historických dat. Offline zpracování může tedy pomoct zjistit, jestli byly
nové metody útoků využity i v minulosti, kdy je ještě IDPS například
nemohl identifikovat, nebo nebyl nasazen [28].

• Senzor – Slouží pro vlastní zachytávání paketů. Senzor může být na-
konfigurován, aby filtroval určité pakety, nebo naslouchal jenom na vy-
braném síťovém rozhraní apod. Senzor může být softvér, který využívá
určité knihovny určené pro zachytávání paketů, nebo vlastní hardvé-
rová sonda. Jako softvérové knihovny se často využívají knihovny libp-
cap13, nebo winpcap14, nebo komerční, výrobcem IDS řešení vytvořené,
knihovny. Tato komponenta je využívána i pro různé formy normalizace
dat za účelem lepší zpracovatelnosti ostatními komponentami [28].

• Detekční komponenta – Slouží pro vlastní analýzu a odhalení útoků.
Tato komponenta je řízená konfigurací, která slouží pro upřesnění mno-
žiny útoků které má detekovat (tj. nepotřebujeme mít zapnutou kompo-
nentu pro detekci ssh útoků, v případě, že ssh v organizaci nepoužíváme).
Je nutné si uvědomit, že procesní čas právě této komponenty představuje
největší časové prodlení [28].

13libpcap – C/C++ knihovna pro zachytávání síťového toku
14winpcap – windows verze knihovny pcap
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Obrázek 1.9: Architektura IDS (zdroj [28])

• Komponenta pro reakci – Slouží pro vykonání určité akce, když byl
identifikován pokus o útok. V případě IDS je tato množina na rozdíl od
IPS omezená a může představovat jenom vygenerování záznamu o útoku,
identifikace útoku, výpis informací o útoku, případně zaznamenání kon-
krétních paketů, které útok vyvolaly. Pro IPS je tato množina rozšířená
alespoň o zablokování komunikace a zahození paketu [28].

Některé zmíněné komponenty jsou často spojovány do jedné komponenty.
Často je například senzor spojen přímo s detekční komponentou, přičemž ví-
cero těchto senzorů komunikuje s centrální Response komponentou (tzv. dis-
tribuční IDS jak bylo zmíněné v předcházející kapitole) [28].

Snort zpracovává každý paket v jednom vlákně (single-threading) a to v ná-
sledujícím cyklu [29]:

1. získání paketu ze sítě (data acquisition);

2. dekódování paketu;

3. před-zpracovaní paketů (preprocessing);

4. aplikace aktivních pravidel.

Pro vícero síťových rozhraní, které je žádoucí monitorovat je vhodné vy-
tvořit oddělené konfigurace a spustit vícero Snort instancí pro různé síťové
karty [29].
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Obrázek 1.10: Proces zpracování paketů Snortem (zdroj [29])

1.2.1.1 Data Acquisition

Od verze 2.9 využívá Snort tzv. Data Acquisition knihovnu, která nahrazuje
přímé volání knihovny libpcap abstraktní vrstvou. Vrstva je schopná opero-
vat na množství hardvérových a softverových rozhraních bez změny vlastního
Snortu. Například je možné při spuštění Snortu definovat, který DAQ typ a
mód se má použít. Celkově je možné použít moduly pcap, afpacket, nfq, ipq,
ipfw a dump. Využitím vhodného módu je například možné využívat Snort jako
IPS, což bylo v minulosti možné jenom pomocí speciálních rozšíření (SnortSam
a fwsnort). Tyto rozšíření využívaly funkcionalitu novější verze netfilter na-
zvanou QUEUE, která poskytuje rozhraní pro rozhodování ohledně zpracování
paketů v user-space (a ne v kernel-space jak tomu standardně je) [30, 31].

Aktuálně existují následující DAQ moduly:

• pcap – Standardní mód pro nasazení Snortu jako sniffer15 [31].

• afpacket – Pro využití tohoto modulu je nutné nakonfigurovat tzv. transpa-
rentní bridge (tj. síťový most) mezi dvěma síťovými rozhraními (v pro-
miskuitním módu). Snort tento bridge monitoruje a real-time rozhoduje
jestli paket zahodí nebo nikoliv. Problém tohoto nasazení je, že v pří-
padě, že by Snort havaroval, všechny pakety by byly zahazovány. Proto
je vhodné monitorovat havárii Snortu a případně nastavit znovu spuštění
Snortu. Afpacket nevyužívá ke netfilter [31].

• ipq – Operuje inline na Linuxu a využívá netfilter16. Je nutné zapnout
forwardování paketů (tj. přesměrovávat pakety, které nejsou určené pro

15sniffer – nástroj schopný naslouchat a zaznamenávat provoz počítačové sítě
16netfilter – je framework v jádru Linuxu, který umožňuje filtraci paketů a network

address translation
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IP adresy přiřazené síťovým rozhraním na cílové stanice). Podobně jako
tomu bylo v předchozím modulu i tady zamezí havárie Snortu veškeré
komunikaci mezi monitorovanými sítěmi [31, 30].

• nfq – Obdobně jako ipq ale novější a doporučený modul [31].

• ipfw – Operuje inline na OpenBSD a FreeBSD systémech. Pro BSD sys-
témy využívá obdobnou funkcionalitu jako moduly nfq a ipq pro netfilter
a to tzv. divert sockets, které komunikují s pf nebo ipfw (tj. obdobou fra-
meworku netfilter pro BSD systémy) firewallem a umožňují rozhodovat
o průchodě paketů v user-space [31].

• dump – Umožňuje testovat inline a normalizační mechanizmy. Veškerý
výstupný normalizovaný provoz je zaznamenaný do určeného souboru.
Všechny pakety, které by byly za dané konfigurace blokovány, nebudou
v souborů zaznamenané [31].

V případě, že je Snort nasazen inline jako IPS, je nutné modifikovat pravidla,
které by pakety přímo zahazovali v jejich popisu. Tato modifikace spočítá
v přepsaní akce (obvykle akce typu alert za akci typu drop, reject, nebo sdrop).
Tato modifikace je možná pomocí rozšíření Pulledpork [32, 33].

Pro vývoj je vhodné využívat knihovnu pcap, která umožňuje načítat data
přímo z uloženého souboru typu .pcap, nebo dump, pro vývoj normalizačního
schéma. Po vývoji je možné jednoduše vyměnit knihovna za tu, která je žádána
a nejsou nutné žádné modifikace zdrojového kódu [33].

1.2.1.2 Dekódování

Načtené pakety jsou předány modulu pro dekódování. V závislosti od kon-
krétního protokolu (a vrstvy) se aktivuje konkrétní proces pro dekódování.
Výsledek dekódování protokolu na druhé vrstvě je dodán modulu pro dekó-
dování třetí vrstvy a tak dále. Například po dekódování na L2 vrstvě pomocí
metody DecodeEthPkt() se může aktivovat metoda DecodeUDP() na vrstvě
třetí. Na druhé vrstvě umí Snort pracovat i s protokoly IEEE 802.11, Token
Ring, FDDI, Cisco HDLC. Snort umí také pracovat s tunelovacími protokoly
GRE, PPTP přes GRE, MPLS, IP in IP, ERSPAN. Výsledek dekódovací fáze
je struktura paketu, se kterou je možné pracovat v rámci preprocesorů [29].
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Obrázek 1.11: Dekódování paketů Snortem (zdroj [29])

typedef struct _Packet {
const DAQ_PktHdr_t ∗ pkth ;
const uint8_t ∗ pkt ;
EtherARP ∗ah ;
const EtherHdr ∗eh ;
const VlanTagHdr ∗vh ;
const IPHdr ∗ iph , ∗ or ig_iph ;
const IPHdr ∗ inner_iph ;
const IPHdr ∗ outer_iph ;
IP4Hdr ∗ ip4h , ∗ or ig_ip4h ;
IP6Hdr ∗ ip6h , ∗ or ig_ip6h ;
ICMP6Hdr ∗ icmp6h , ∗ orig_icmp6h ;
uint32_t preproce s so r_b i t s ;
uint32_t preproc_reassembly_pkt_bits ;
uint8_t f r ag_f l ag ;
uint8_t mf ;
uint8_t df ;
uint8_t r f ;
uint8_t uri_count ;
uint8_t e r r o r_ f l a g s ;
uint8_t encapsu lated ;
uint8_t ip_option_count ;
uint8_t tcp_option_count ;
uint8_t ip6_extension_count ;
uint8_t ip6_frag_index ;
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uint8_t ip_lastopt_bad ;
uint8_t tcp_lastopt_bad ;
uint8_t next_layer ;
//

}

Kód 1.1: Struktura pro reprezentaci paketu ve Snortu

1.2.1.3 Preprocesor

Preprocesory jsou komponenty, které byly v posledních verzích Snortu nej-
více rozšířeny. Původně sloužily jenom pro předzpracování provozu za účelem
ulehčení psaní pravidel v rámci detekční komponenty (tj. například normali-
zace http provozu, aby bylo možné jednodušeji psát pravidla pro obsah paketů
bez ohledu na kódování) [12].

V dnešní době může preprocesor plnit tři hlavní funkce, a to [29]:

• Vlastní kontrola provozu a vyvolání poplachu (alert). Tato možnost
se využívá pro detekci síťových anomálií, které není možné jednoduše
popsat pomocí pravidel (signatur), se kterými by se kontrolovaný provoz
porovnával.

• Normalizace provozu za účelem zjednodušení kontroly vůči aktivním
pravidlům. Pomocí normalizace se zjednodušuje psaní pravidel, které
nemusí brát v potaz různé druhy kódování.

• Vytvoření nových možností pro definici pravidel (tzv. rule op-
tions). Tyto rule options je možné dále kombinovat v rámci pravidel,
aby bylo možné co nejlépe popsat různé typu útoků.

Zmíněné účely budou popsány na preprocesoru http_inspect. Preproce-
sor slouží pro normalizaci http dat, aby bylo možné psát pravidla bez toho,
abychom museli myslet na různé typy kódování jako jsou url kodování, nebo
utf8. Dále nám umožňuje využívat rule option http_statcode, která umožňuje
omezit aplikaci pravidla na základě statusu http odpovědi [12]. Následující
pravidlo zahlásí alert v případě, že odpověď na http žádost je kód 200.
a l e r t tcp any any −> any 80 ( content : " 200 " ; http_stat_code ; )

Kód 1.2: Pravidlo využívající http_stat_code možnost

Aby zmíněné pravidlo fungovalo, je potřebné v rámci konfigurace prepro-
cesoru http_inspect nastavit přepínač extended_response_inspection a to na-
příklad následujícím způsobem (viz. poslední řádek):
prep roc e s s o r http_inspect_server : \

s e r v e r d e f au l t \
por t s { 80 3128 } \
non_str i c t \
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non_rfc_char { 0x00 } \
server_flow_depth 300 \
apache_whitespace yes \
d i r e c t o r y no \
i i s_back s l a sh no \
u_encode yes \
a s c i i no \
chunk_length 500000 \
bare_byte yes \
double_decode yes \
i i s_un i code yes \
i i s_d e l im i t e r yes \
mult i_s lash no \
extended_response_inspect ion

Kód 1.3: Konfigurace preprocesoru http_inspect

Konfigurace preprocesorů se nastavuje v rámci konfiguračního souboru ob-
dobně jako na ukázce výše pro preprocesor http_inspect [33]. Každý prepro-
cesor má množství nastavení, které je možné nastavit a je nutné optimalizovat
v případě množství false-positive událostí. Konfigurace preprocesorů se načítá
při startu Snortu. Některé preprocesory si údaje nutné k fungování ukládají
do pomocného souboru (například preprocesor Spade popsány dále) [34, 35].
Existuje více než 20 preprocesorů, přičemž nejzákladnější jsou [34]:

• frag3 – Preprocesor slouží především pro znovu složení IP fragmentů,
tj. reassembly. Zabraňuje (případně jenom detekuje) útokům založených
na fragmentaci IP paketů, pomocí kterých bylo v minulosti například
možné mnoho IDPS řešení obejít.

• stream – Preprocesor udržuje informace ohledně TCP a UDP sezení, tj.
sessions a kontroluje jestli přicházející pakety patří do navázané session.

Z ostatních budou krátce popsány alespoň následující [34]:

• sfPortscan – Preprocesor určený pro detekci skenování portů využívaný
například v první fázi útoků hackerů (fáze reconnaissance). Je schopný
odhalit různé typy skenů, přičemž se v rámci konfigurace nastaví jeho
citlivost (vyšší citlivost znamená i větší počet false-positive událostí) .

• normalizer – Jak je z názvu patrné, slouží pro normalizaci provozu.
Tato činnost je velice důležitá, jelikož některé útoky můžou být účinné
jenom na vybraná zařízení (například síťová zařízení) a na ostatních být
zpracovány bez problémů. Může se jednat například o vytvoření TCP
paketů s flagy, které nejsou očekávány v rámci jednoho paketu. Některá
zařízení tyto pakety zahodí ale pro jiná můžou způsobit vážné problémy
a to například pád zařízení, nebo dokonce vyvolání chyby, která může být
dále zneužita. Aby tento preprocesor normalizoval provoz (a ne jenom
detekoval tyto případy) musí být zapojen jako inline. Preprocesor je
schopny normalizovat protokoly IPv4, IPv6, ICMP4, ICMP6 a TCP.
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• reputation preprocesor – Pomocí tohoto preprocesoru je možné de-
tekovat komunikaci s nebezpečnými IP adresami. Často se jedná o IP
adresy o ktorých se ví, že patří do botnetu17. Kvalita účinnosti tohoto
preprocesoru je závislá od kvality zdrojů informací, ze které určujeme
množinu nebezpečných IP adres. Tyto množiny je možné získat buď z ve-
řejně dostupných zdrojů, nebo je přímo zakoupit od společností, které
se specializují detekováním a prodejem škodlivých IP adres.

• AppId preprocesor – Jeden z nejnovějších preprocesorů, který umož-
ňuje identifikovat aplikace podle jejich provozu. Pomocí tohoto prepro-
cesoru je možné určovat specifická pravidla ne jenom podle portů, na
kterých by měly aplikace běžet, ale podle skutečných aplikací. Pro iden-
tifikaci vlastních aplikací slouží tzv. AppID Identifikátor (psaný v jazyku
Lua). Pomocí preprocesoru je možné dále zjistit, které aplikace využívají
reálně kolik procent provozu.

1.2.1.4 Rule Engine

Hlavním účelem komponenty Rule Engine je vyhodnocování pravidel de-
finovaných v Snortu [33]. Tyto pravidla jsou definovány jednoduchou notací,
která umožňuje uživatelům jednoduchým způsobem vytvářet vlastní pravi-
dla, nebo pochopit význam aktivních pravidel při nastavování, anebo řešení
incidentů. Při instalaci Snortu se standardně naimportuje několik tisíc pra-
videl, přičemž podmnožina z nich je aktivních. Existují především tři hlavní
databáze pravidel pro Snort [33]:

• Community rules – Představuje množinu všech pravidel, která byla
vytvořena komunitou, anebo Snort integrátory. Tyto pravidla jsou volně
ke stažení a každý uživatel může do této množiny přispět vlastními pra-
vidly jednoduchým zasláním na emailovou adresu.

• Registered rules – Databáze pravidel pro registrované uživatele, která
byla otestována a schválena skupinou Talos18.

• Subscriber rules – Nadmnožina pravidel dostupných pro registrované
uživatele, jelikož nejnovější pravidla se v této množině objeví 30 dní dříve
než v množině pravidel pro registrované uživatele.

Efektivní vyhodnocování pravidel je pro výkonnost Snortu velice důle-
žité. Pravidla se nevyhodnocují od prvního nalezeného po poslední, ale jsou

17botnet – značení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kteří fungují auto-
nomně nebo automaticky, v současné době je termín nejvíce spojován s malware, kdy botnet
označuje síť počítačů infikovaných speciálním software, který je centrálně řízen z jednoho
centra

18Talos Security Intelligence and Research Group – je skupina síťových bezpeč-
nostních expertů, která analyzuje nejnovější útoky a malware a podle toho aktualizují mno-
žinu pravidel pro Snort
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předzpracovány a uloženy do speciálních struktur, které jsou seskupovány
podle portů, protokolů a jiných parametrů. Mnoho administrátorů Snortu
bude pracovat především s pravidly (psát vlastní, aktualizovat databázi pravi-
del a optimalizovat výkon), přičemž ostatní komponenty Snortu nebude často
konfigurovat a nastavovat [29].

Formát pravidel je velice intuitivní a jednoduchý. Pravidlo je členěno na
dvě hlavní části a to na hlavičku (obsahuje definici akce, protokol, IP adresy)
a tělo (obsahuje buď definice jak pravidlo vyhodnotit, nebo metadata jako je
odkaz na víc informací o pravidle, klasifikace události, číslo cve19). V případě,
že pravidla využívají určité možnosti (tzv. rule options) preprocesoru a tento
je deaktivován, je celé pravidlo neaktivní (tj. jestli má pravidlo rule option
typu ssl="3”, která omezuje působnost pravidla jenom na komunikaci pomocí
SSL3, a preprocesor SSL, který tuto rule option umožňuje je deaktivován,
je celé pravidlo neaktivní). Aby uživatel nemusel do každého pravidla psát
specifické IP adresy, je možné v rámci konfiguračního souboru Snortu definovat
určité proměnné, které jsou v rámci každého pravidla pak využita (typicky
$EXTERNAL_NET a $HOME_NET ) [33].

a l e r t tcp $EXTERNAL_NET any −> $HOME_NET $HTTP_PORTS
( msg : "OS−OTHER␣Bash␣CGI␣environment␣ va r i ab l e ␣ i n j e c t i o n ␣attempt " ;

f low : to_server , e s t a b l i s h ed ;
content : " ( ) ␣{ " ;
f a s t_patte rn : only ;
http_client_body ;
metadata : p o l i c y balanced−i p s drop , po l i c y s e cu r i t y−i p s drop ,
r u l e s e t community , s e r v i c e http ;
r e f e r e n c e : cve ,2014 −6271;
r e f e r e n c e : cve ,2014 −7169;
c l a s s t yp e : web−app l i c a t i on−a c t i v i t y ;
s i d : 3 1976 ; rev : 3 ;

)

Kód 1.4: Ukázka pravidla pro detekci zranitelnosti shellshock

Většina pravidel je bezestavových (tj. paketová analýza). Toto ale není
podmínkou a je možné mít i stavové pravidla, které odlišují stav navázané
relace (pomocí preprocesoru stream5 ).

Pravidla jsou uložena ve složkách nazvaných podle oblastí do kterých
patří [36]. Například pravidla kontroly provozu pro mysql databázi jsou ulo-
žena v souboru s názvem rules/server-mysql.rules. Aby byly aktivní, musí se
v rámci hlavního konfiguračního souboru určit include $RULE_PATH/server-
mysql.rules. Dále je vhodné z důvodu snížení vytíženosti Snortu definovat pro-
měnnou $SQL_SERVERS, která je v rámci pravidel v rules/server-mysql.rules
využívaná.

19common vulnerabilities and exposures – systém poskytující metodu pro referenci
veřejně známých zranitelností, čísla jsou přidělována organizaci MITRE Corporation ve spo-
lupráci s National Cyber Security Division Spojených Států Amerických
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1.2.1.5 Výstup

Všechny alerty z preprocesorů a komponenty pro vyhodnocování pravi-
del směřují do té samé fronty. Tradiční akce jsou zaznamenání detekovaného
útoku a zaznamenání paketů (tj. akce log a alert). Tyto akce se mohou na-
stavit více komplexně a to například tak, že se budou záznamy zasílat do
unix/linux syslogu, unixové roury (pojmenované roury20) a jiné. Aktuálně je
asi nejpopulárnější možnost zaznamenávat do speciálního binárního formátu
unified2. Podle vyjádření vývojářů Snortu je toto nejrychlejší možnost zazna-
menávaní paketů i alertů do jednoho souboru a pomocí dalšího rozšíření je
možné z tohoto formátu všechny události zasílat přímo do databáze [37, 33].

1.2.1.6 Event processing

Snort umožňuje omezovat vyvolané události pomocí mechanismu nazva-
ného. event processing. Konfigurace se doplní přímo do hlavního konfigurač-
ního souboru, nebo se vloží pomocí include [33]. Člení se na:

• rate filter – Umožňuje změnit akci pravidla (tj. například zaznamenání
na akci typu drop) v případě, že se přesáhne určitá hranice počtu událostí
za zvolený časový interval.

• event filter – Umožňuje redukovat počet zaznamenaných událostí pro
pravidla s vysokým počtem false-positive.

• event supression – Umožňuje kompletně zakázat určité pravidlo, při-
čemž je možné ho zakázat jenom pro určité IP adresy. Rozdíl mezi tímto
způsobem a komentováním pravidla je, že v rámci tohoto způsobu se
pravidlo normálně zpracuje, ale není vykonaná žádná akce a při komen-
tování se pravidlo vůbec nenahraje do paměti Snortu a vůbec nejsou
pakety vůči tomuto pravidlu porovnávány.

1.2.1.7 Pravidla pro dekóder a preprocesor

Jak bylo zmíněno výše Snort alerty můžou být vyvolány i přímo v rámci
preprocesoru a případně i přímo v rámci komponenty pro dekódování. Ve star-
ších verzích Snortu když komponenta vyvolala alert, byl automaticky propa-
gován až do výstupní komponenty. V novějších verzích je nutné vytvořit ještě
specifické pravidlo, aby byla tato událost vyvolána. To znamená, že nestačí
jenom, aby byl alert vyvolán v preprocesoru pomoci Snort API, ale musí pro
něj existovat ještě odpovídající pravidlo, se správními identifikátory SID (Sig-
nature ID) a GID (Generator ID), které definují číslo preprocesoru/dekóderu
a pravidla).

20pojmenované roury – pojmenovaná roura je jednou z metod mezi procesové komu-
nikace, která se využívá u nepříbuzných procesů.
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Obrázek 1.12: Architektura IDPS systému Snort spolu s rozšířeními

Pravidlo se standardně zapisuje do souboru /preproc_rules/preprocessor.rules
a dále je nutné modifikovat i soubor gen-msg.map [29].

a l e r t ( msg : "NPCUSUM" ; s i d : 2 ; g id : 2 2 2 ; rev : 1 ;
c l a s s t yp e : bad−unknown )

Kód 1.5: Nastavení pravidla pro alert vyvolaný přímo preprocesorem

1.2.2 Existující rozšíření Snortu

Základní instalace Snortu je provozuschopná okamžitě, jak se upraví ur-
čité proměnné, jako jsou například domácí síť, externí síť, porty na kterých
služby naslouchají, název síťového rozhraní, na kterém má Snort naslouchat,
formát výstupu, jaký má realizovat a parametry pro preprocesory (nejsložitější
konfigurace). I přesto není základní instalace Snortu moc uživatelsky přívě-
tivá a neposkytuje možnost jak zautomatizovat určité základní činnosti, které
musí každý administrátor Snortu realizovat [12]. Toto je nevýhoda především
z důvodu, že mnoho jiných obdobných řešení tyto možnosti standardně posky-
tují a to bez nutnosti instalace a konfigurace dalších doplňků. Kdybychom si
chtěli vystačit jenom se základní instalaci Snortu, museli bychom si manuálně
stahovat databázi nových pravidel a sledovat všechny záznamy útoků přímo
v souboru kam Snort tyto útoku zaznamenává (tj. museli bychom se přihlá-
sit na server Snortu a sledovat jeden soubor například v terminálu, přičemž
možnosti generovat nějaký přehledný report útoků za specifikované časové ob-
dobí by byly velice omezené). Z těchto důvodů je běžné, že se mimo základní
instalaci instalují určité externí programy, které tyto problémy řeší [33].
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Funkcionality, které Snortu chybí a je nutné je rozšířit jinými programy,
jsou následující:

• Zápis do centrální databáze (Barnyard2) – Funkcionalita je důležitá
především když máme vícero Snort instalací a všechny události chceme
centralizovat. Toto zjednodušuje zálohování a je nutným předpokladem
pro grafické zobrazení pomocí určitých pluginů [38].

• Grafické zobrazení (Snorby, Base) – V dnešní době je toto více než žá-
doucí, jelikož to podporují všechny komerční IDS/IPS řešení a i většina
open-source řešení. Kromě vlastního grafického zobrazení událostí tyto
rozšíření často poskytují i možnosti generování reportů, filtrování udá-
lostí podle typu, označení false-positive událostí, řízení přístupu podle
rolí, webový přístup a jiné funkcionality [39].

• Aktualizace pravidel (Pulled Pork) – Tato činnost není v rámci zá-
kladní instalace zautomatizovaná a proto je nutné nainstalovat a nakon-
figurovat dodatečný SW, který se prováže s registrovaným kontem na
oficiální stránce Snortu [40].

• Jiné funkcionality (SnoGe, DumpPig, ThePigDoktah, WireShnork)
– Například vykreslení trajektorie útoků na google maps, vyhodnocení
krajin podle počtu útoků (SnoGe), kontrola korektního formátu pravi-
del, možných problémů s výkonem na základně nesprávně napsaného
pravidla (DumpPig), reportování statistik ohledně vytíženosti Snortu
(ThePigDoktah) nebo integraci s Wiresharkem pro vyhodnocování pra-
videl přímo v rámci Wireshark (WireShnork) [12].

• All in One Package (pfSense Firewall) – I přesto, že Snort sám o sobě
není komplexním řešením, kde je okamžitě po instalaci možné se soustře-
dit na bezpečnost, existují projekty, které je možné využít pro urychleně
nasazení Snortu. Jeden z nich se jmenuje pfSense Firewall [41].

Dále budou popsány možnosti vybraných Snort rozšíření [12].

1.2.2.1 Pulled Pork

Jedná se o souhrn bash a perl skriptů, které jsou schopné se přihlásit
na oficiální Snort zdroje a stáhnout databázi aktuálních pravidel. Pak tyto
pravidla uložit do správných složek a upravit určité konfigurační soubory pro
udržení konzistence Snortu. Program bere do úvahy informace o aktivních a
neaktivních pravidlech, aby se nestalo, že při přepisovaní pravidel změní jejich
status. Hlavní spouštěcí bash skript je nutné spouštět pravidelně (v linuxu
typicky pomocí Cronu21) [40].

21cron – je softwarový plánovač úloh, který v operačních systémech automatizovaně
spouští v určitý čas nějaký příkaz resp. proces (skript, program apod.)
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1.2.2.2 Barnyard2

Barnyard2 slouží pro zpracování výstupních Snort souborů ve formátů uni-
fied2. Výstup v tomto formátu je nutné nastavit přímo v rámci hlavní konfigu-
race Snortu. Barnyard2 je schopný informace z těchto souborů dále přeposílat
do databází (MySQL, PostgreSQL a jiné), do jiných souborů (binární, tex-
tový) nebo do syslogu. Může pracovat v real-time módu (continual mode)
nebo v módu pro zpracování dávek (batch mode) [38].

V předchozích verzích Snortu bylo možné přímo v rámci konfigurace Snortu
nastavit, aby se události zasílaly do databáze. Tato funkcionalita byla ze
Snortu vyňata a aktuálně se pro migraci událostí ze Snortu doporučuje vyu-
žívat nepřímý zápis do databáze pomoci výstupu do formátu Unified2, který
je zpracován rozšířením Barnyard2 [38].

1.2.2.3 Snorby

Snorby je GUI (Graphical User Interface) pro prohledávání detekovaných
událostí. Pracuje nad databází všech událostí a je nutné využívat i Barnyard2,
který všechny události zaznamenává do standardizované databáze. Důležité
informace z databáze je Snorby schopný přehledně zobrazit ve webovém gra-
fickém rozhraní. V Snorby je možné definovat různé uživatelské role pro uživa-
tele, kteří tam můžou přistupovat, dále umožňuje filtrovat události podle typu,
zobrazovat grafické přehledy, označovat událostí jako false-positive a generovat
souhrnné reporty ve formátu PDF [39].

1.2.2.4 Base

Base je podobně jako Snorby GUI pro prohledávání detekovaných událostí
a také pracuje nad standardizovanou databází. Base je starší GUI než Snorby
a jeho grafické rozhraní tomu i odpovídá. I přesto je Base nejpoužívanějším
GUI pro Snort, jelikož je velice jednoduché ho nasadit a je schopný graficky
znázorňovat vícero informací než Snorby [39].

1.2.2.5 pfSense Firewall

Jedná se o open-source22 projekt, který je založen na upravené verzi Fre-
eBSD operačního systému. Základní úloha systému je nasazení jako firewall,
ale pomocí předpřipravených balíčků je možné ho rozšířit o množství funk-
cionalit (dns server, http server, nmap skener, proxy server, Suricata IDPS,
Snort IDPS a mnoho dalšího). Po instalaci balíčku s názvem Snort je nutná
úvodní konfigurace. Výhodou je, že všechny hlavní rozšíření se nainstalují
přímo včetně Snort balíčku a to jak Barnyard2 tak i nástroj pro aktualizaci

22open-source – je jakákoliv informace dostupná veřejnosti za podmínek, že možnost
jej svobodného šíření zůstane zachovaná
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Obrázek 1.13: Ukázka grafického rozhraní Base (zdroj [42])

pravidel. Alespoň omezené grafické rozhraní je dáno pomocí grafického roz-
hraní pfSense, kde je možné prohledávat vyvolané Snort události, případně
jednoduše zaktualizovat pravidla. Mnoho nastavení Snortu je ale nutné reali-
zovat pomocí editace hlavního konfiguračního souboru. Editovat hlavní konfi-
gurační soubor je možné buď přes webové rozhraní, nebo přímo po přihlášení
se na systém, kde je pfSense nasazen [41].

1.2.2.6 Jiná rozšíření Snortu

Je nutné si uvědomit, že zmíněná rozšíření Snortu jsou externí programy,
které nejsou přímo součástí Snortu. Není nutná vysoká úroveň integrace, jeli-
kož jediné co potřebují je výstup v konkrétním formátu, nebo definice složek
a konfiguračních souborů Snortu. Tyto rozšíření nemají vliv na rozsah deteko-
vaných událostí Snortu, na které mají vliv jenom komponenty Snortu popsané
v kapitole o architektuře.

V případě rozšíření komponenty Snortu pro detekování nových útoků není
důležité, jestli se využívají nějaká z výše zmíněných rozšíření. Je jenom nutné
dodržet správné API (Application Programming Interface) funkce, které vy-
generované alerty pošlou do fronty všech alertů [29, 12].

1.2.3 Srovnání Snort s jinými IDPS systémy

Open-source řešení Snort je velice pokročilý IDPS systém, který umožňuje
množství konfigurací, aby vyhověl požadavkům moderní společnosti. Má ale
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Obrázek 1.14: Ukázka konfigurace pravidel pro Snort v pfSense rozhraní

zároveň i množství nevýhod, které je nutné brát v úvahu při rozhodování
o nasazení [43, 12]. Mezi hlavní kategorie nevýhod patří:

• Neaktuální dokumentace – Dokumentace ohledně Snortu není ve
mnoha případech aktuální. I přesto, že existuje množství publikací, které
se Snortem zabývají, jsou zde oblasti, které nejsou nikde dostatečně zdo-
kumentovány. Jedná se především o pokročilejší možnosti, například do-
programovat určité Snort komponenty – i přesto, že je dané jasné API,
všechny dokumentace pro rozšíření Snortu se odkazují na zdrojové sou-
bory přímo v Snortu, takže je nutné zkoumat neokomentovaný kód, který
je rozprostřen přes několik desítek souborů v jazyce C. Dále neexistuje
žádná oficiální dokumentace, která by uživateli pomohla od implemen-
tace Snortu až po nastavení jednotlivých preprocesorů a ladění. Snort
manuál neobsahuje popis nasazení a striktně se drží vysvětlení Snort
architektury a popisu jednotlivých souborů a funkcionalit. Uživatel po
přečtení tohoto manuálu nebude schopen bez dalšího zdroje Snort nasa-
dit a využívat. Proto je nucen se spoléhat na různé pochybné internetové
zdroje a články, které jsou často vhodné jenom pro určité verze OS nebo
určené pro starší verzi Snortu.

Absence aktuální a vyčerpávající dokumentace je pro Snort obrovskou
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nevýhodou. Především komerční řešení dodávají množství podkladů, aby
zjednodušila nasazení a poskytla všechny nutné informace v oficiálních
dokumentech. Tím také snižuje nutnost zákazníků kontaktovat podporu.

• Nutnost instalace doplňků – Jak už bylo zmíněno dříve, Snort v zá-
kladní instalaci, není k z pohledu grafické přívětivosti, ale i jiných zá-
kladních funkcionalit konkurenceschopný. Proto je nutné kromě vlastní
instalace Snortu instalovat i jiné komponenty, které si ale uživatel musí
sám vybrat, jelikož neexistuje doporučená kombinace komponent přímo
od SourceFire nebo Cisca. Instalace těchto komponent není úplně jed-
noduchá, a mnohokrát nefungují tak, jak by měly. Pak je uživatel znova
odkázán na neoficiální internetové zdroje. Na rozdíl od Snortu mnoho
komerčních řešení už přímo po nasazení poskytují grafické rozhraní i
jiné základní funkcionality a není nutné řešit množství alternativ, které
mnohokrát nejsou dostatečně zdokumentovány.

• Chybějící některé pokročilé funkcionality – I přes množství funk-
cionalit Snortu, existují určité pokročilé, které neumí aktuálně naplnit.
Výčet několika z nich:

– Syn Proxy – Tato funkcionalita slouží především pro zamezení
útoků typu Syn-Flooding. Syn proxy zachytí všechny Syn pakety
směrující přes ni a přepustí je k serveru, až když se úspěšně dokončí
three-way-handshake. Tímto postupem server zbytečně nealokuje
prostředky pro TCP sezení, pro které se úspěšně neukončil three-
way-handshake. Podmínkou pro tuto funkcionalitu je ale často silný
server, ideálně dedikovaná harvérová appliance, která nebude po-
mocí SYN-Flood útoku zahlcena [44].

– Dešifrace provozu – Pokročilé IDPS řešení podporují real-time
dešifraci provozu za účelem detekování útoků v šifrované komuni-
kace. Často se toto realizuje pomoci dedikované hardvérové appli-
ance, která je na dešifraci vhodnější, jelikož se jedná o obrovskou
výkonovou zátěž. Pro využívaní této funkcionality je nutné, aby byl
správně distribuován důvěryhodný digitální certifikát na komuni-
kující stanice, jelikož IDPS v principu realizuje útok typu Man-In-
The-Middle [45].

– Transparentní mód / Failover – Především v případě nasazení
Snortu jako IPS řešení, hrozí riziko, že jestli z nějakého důvodu
systém spadne, například porucha hardvéru nebo výpadek napá-
jení, zamezí tím veškeré komunikaci. Moderní IDPS řešení jsou
schopné se při výpadku automaticky přepnout do tzv. transparent-
ního módu a tím nezamezit provozu [46].

– Mapování zdrojů komunikace na AD – Při identifikovaných
útocích patří mezi nejdůležitější informace IP adresa cílové stanice,
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na kterou se útočilo. Administrátor pak musí zjistit, o jaký počítač
se jedná, jaké služby na něm běží, jak je kritický, jestli na stanici
v době útoku pracoval nějaký uživatel a podobně. Moderní IDPS
řešení poskytují možnost integrace s různými databázemi včetně
Active Directory (dále AD). Pomocí této funkcionality jsou tedy
schopné cílové, nebo i zdrojové IP adresy přiřadit konkrétním sta-
nicím v AD a případně i konkrétním uživatelům, kteří v čase útoku
na cílové, případné zdrojové, stanici pracovali [45].

– Sandboxing / Thread emulation – V dnešní době se vlastní de-
tekční mechanizmus IDPS řešení často doplňuje emulací spuštění
některých typů souborů, především formáty exe, pdf, word. Jeli-
kož se jedná o časově náročnou operaci, tak tato emulace nemůže
probíhat v reálném čase. Mnoho IDPS řešení má ale funkcionalitu,
že tyto vybrané soubory umí přeposílat pro analýzu speciálnímu
Thread Emulation nástroji. V případě, že emulační systém, který
urychluje a analyzuje běh získaných souborů, zjistí, že daný soubor
je škodlivý a že se snaží například spojit s botnetem, informuje IPS
řešení, které tuto zpětnou komunikaci zamezí [47].

1.3 Metody detekce anomálií

V rámci této části bude pojednáno o různých způsobech detekce [48, 3].
Hlavní členění způsobů detekce je na:

• Signatury;

• Behaviorální analýza;

• Ad-hoc způsoby detekce;

• Matematické/Statistické metody.

1.3.1 Signatury

Detekce útoků na základě signatur patří mezi základní funkcionalitu IDPS
systémů. Důležitou charakteristikou signatur je, že můžeme detekovat jenom
známé útoky. Pro známý útok víme (alespoň přibližně), jaké charakteristiky
síťového provozu sledovat a použít jeho pro detekci. Formální zápis, který
definuje, jak odhalit probíhající útok představuje zmíněnou signaturu. Často
se jedná o popis obsahu útočné komunikace [49].

Míra falešných poplachů záleží na inteligenci autora signatury a na tom
jak konkrétně signaturu definoval.
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Signatura může být zaměřena na [50]:

• Zranitelnost – Úmyslná chyba nebo neúmyslný nedostatek či závada
v software obecně nebo ve firmware zařízení komunikační infrastruktury,
která může být zneužita potenciálním útočníkem pro škodlivou činnost.
Tyto zranitelnosti jsou buď známé a publikované, ale výrobcem ještě ne-
ošetřené nebo skryté a neobjevené. Bezpečnostní zranitelnosti jsou proto
potenciálními bezpečnostními hrozbami. Bezpečnostní zranitelnosti lze
eliminovat důsledným bezpečnostním záplatováním systémů.

• Exploit – je nastroj nebo kód, který umožňuje zneužít konkrétní zrani-
telnost za účelem způsobit nevyžádané akce (pád služby, spuštění vzdá-
leného kódu a jiné).

Nejjednodušší způsob tvorby signatur je zaměření na konkrétní exploit
pro daný útok. Například když známe exploit, vůči kterému se chceme chrá-
nit, stačí jednoduchou analýzou jeho obsahu zjistit, jak ho můžeme charakte-
rizovat a tuto charakteristiku proměnit na signaturu. Některé komerční IDPS
systémy umožňují vytvořit tento typ signatury pomocí jednoduchého grafic-
kého rozhraní na základě zachycené komunikace. Nevýhodou zaměření signa-
tur na konkrétní exploit je relativně jednoduché obejití detekce a to modifikaci
obsahu útočného obsahu (tj. modifikace exploitu). Po jednoduché modifikaci
(někdy například jenom vyplnění dodatečných znaků) nemusí být některé sig-
natury schopné identifikovat pozměněný exploit [51].

Zaměřit signaturu na zranitelnost je časově mnohem náročnější, jelikož
vyžaduje větší znalosti o zranitelnosti, kterou se snaží útočník využít. Tyto
typy signatur se snaží charakterizovat všechny možné útoky, které by mohly
předpokládanou zranitelnost využít. Pak se musí autor zaměřit na popis všech
možných exploitů, které se můžou snažit tuto zranitelnost využít. Větší mno-
žina ovšem zvyšuje riziko false-positive detekcí [51].

Efektivní detekce útoků na základě signatur je podmíněná kvalitní data-
bází signatur. Proto je vlastně každé IDPS řešení schopné z této databáze pra-
videlně stahovat nejnovější signatury. Tato databáze může být buď volně do-
stupná, nebo dostupná jenom pro uživatele vybraného IDPS produktu. V pří-
padě, že je databáze určena jenom pro vybrané uživatele produktu, je většinou
tato databáze více spolehlivá, jelikož je distributor této databáze odpovědný za
testování funkčnosti a relevantnosti signatur v ní [48]. Pravidelnou aktualizaci
databáze se uživatelé IDPS systémů snaží kompenzovat neschopnost detekce
zero-day útoků 23. Tato aktualizace je více než potřebná, jelikož právě prvé
dny po objevení nové zranitelnosti je Internet zaplaven množstvím útoků na
systémy, které nejsou záplatované a chráněné. Prodejci IDPS řešení proto mají
k dispozici vlastní tým lidí, který tyto útoky sleduje a podle toho pravidelně
aktualizuje databázi signatur, jež je pravidelně stahována do IDPS [52].

23zero-day útok – je útok, buď není ještě znám, nebo pro něj není vytvořena odpovídající
signatura a proto je těžko detekovatelný
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1.3.2 Metody typu ad-hoc

Metody typu ad hoc jsou metody, které se snaží využívat kvantitativní pa-
rametry sítě a nízkou pravděpodobnost výskytu určitých jevů zároveň. Toto
je možné především z důvodu, že síťové protokoly jsou deterministické a ko-
rektně definovány. Dobré ad-hoc metody jsou velice přímočaré a mají velice
dobré kvalitativní vlastnosti a to především nízký false-positive rate [53]. S
nadsázkou je možno považovat za chytřejší signatury.

Problém těchto metod je, že je nutné soustředit se na konkrétní znalost
protokolů a událostí, které chceme detekovat. I přesto jsou tyto metody asi
nejčastěji využívány v komerčních řešeních a předpokládá se jejich rozvoj i
do budoucna, jelikož není nutný žádný matematický aparát a jejich použití
je pro IT zaměstnance výrazně přímočařejší než dále zmiňované metody, což
ulehčuje také řízení incidentů [54].

Jako příklad ad-hoc metody může sloužit způsob detekce přenosu po-
mocí P2P24. S vysokou pravděpodobnosti odhalení a nízkou pravděpodobností
false-positive alarmu můžeme předpokládat, že dochází k přenosu souborů po-
mocí P2P jestli platí všechny tyto tvrzení zároveň:

• stanice využívá k přenosu porty vyšší než 50000, které se často mění;

• komunikuje s množství IP adres, přičemž jsou mnohé z nich nedostupné;

• mnoho komunikací je termínováno zároveň.

1.3.3 Behaviorální analýza

Behaviorální analýza sítě se soustředí na analýzu chování sítě, případně
konkrétních zařízení a uživatelů v síti, a na detekci anomálního chování. Be-
haviorální analýza používá statistické a matematické metody z oblasti data-
miningu a big-data, jako jsou clustrování, vytěžování asociačních pravidel
apod. [8, 54]. Na základě analýzy síťového provozu je schopná zjistit, co je
typické chování a detekoval chování neobvyklé (tzv. odlehlé netypické cho-
vání). Umí též detekovat změny chování v porovnání s minulostí.

Za hlavní výhody behaviorální analýzy se považují hlavně následující:

• detekce zero-day útoků;

• detekce útoků i přesto, že vlastní komunikace je šifrovaná; (jelikož se
detekce anomálií nezakládá na porovnání obsahu provozu).

V kombinaci s behaviorální analýzou je užitečné využívat i signatury, při-
čemž se nějakým způsobem korelují s jinými parametry sítového provozu, pří-
padné s jinými signatury [8].

24P2P – označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví
klienti (uživatelé), dnes se označení P2P vztahuje hlavně na výměnné sítě, prostřednictvím
kterých si mnoho uživatelů může vyměňovat data
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1.3.4 Statistické metody

Přestože síťové protokoly jsou deterministické a dobře popsané, náhodné
aktivity velkého počtu uživatelů sítí způsobují, že počítačové sítě a Internet
se chovají jako gigantický stochastický systém. Pozorovatelné charakteristiky
síťového provoz mají proto velmi komplikované statistické vlastnosti a prav-
děpodobnostní rozdělení. Statistické modelování normálního provozu sítí je
velmi komplikovaný a nevyřešený problém. Přesto je empiricky doloženo, že
síťové útoky a poruchy služeb vedou ke změnám vlastností těchto statistických
modelů, které jsou chápány jako statistické anomálie. Tyto anomálie nastá-
vají v neznámých okamžicích, proto pro jejich detekci jsou vhodné metody
sekvenční detekce bodu změny [2, 3, 4, 55].

Statistické metody pro detekci anomálií se snaží odhalit statisticky vý-
znamné odchylky od normálního či dříve pozorovaného provozu sítě, a to po-
mocí výpočtů nad kvantitativními a kvalitativními charakteristikami provozu.
Na základě aplikace těchto metod se usoudí, jestli nastala anomálie, kterou je
potřebné řešit. Pro detekci anomálií pomocí statistických metod byly v mi-
nulosti využity různé metody využívající jednoduchou statistiku, nebo po-
kročilejší matematické a statistické metody. Následující části budou věnovány
jenom vybranému vzorku metod, které jsou považovány za důležitých per-
spektivních zástupců statistických metod pro detekci anomálií [2, 3, 4, 55]. V
rámci následujících částí bude pojednáváno o těchto metodách:

• metody pro detekci bodu změny – sekvenční (sequential change-point
detection methods);

• metody založené na klouzavém průměru.

Síťová charakteristika
Před popisem jednotlivých statistických metod je nutné vysvětlit pojem sí-
ťové charakteristiky, který bude dále využíván. Pomocí statistického modelu
síťové charakteristiky se snažíme zadefinovat normální či typický dříve pozo-
rovaný stav sítě [3, 56]. Aby toto bylo možné, je vhodné, abychom měly o
charakteristike určité informace, a to především:

• rozdělení charakteristiky – jestli umíme definovat rozdělení pozoro-
vané charakteristiky (například jestli víme, že má charakteristika expo-
nenciální nebo normální rozdělení), je možné pomocí množství matema-
tických metod zjistit, jestli nastala významná odchylka od předpokláda-
ného rozdělení [53, 57];

• znalost jiných parametrů, které charakteristiku ovlivňují – nej-
častěji se jedná například o opakující se sezónní změny provozu v dané
době, který některé charakteristiky přímo ovlivňuje;
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Obrázek 1.15: TCP komunikace – navázání a ukončení

• snadněji popsatelný model vztahu k jiným charakteristikám,
například poměr využívaných protokolů a jiné [3].

Mimo vlastnosti charakteristiky je nutné znát nebo definovat i důsledky ano-
málního stavu charakteristiky, tedy co značí neobvyklý rychlý růst cha-
rakteristiky, její krátkodobý nárůst a jiné změny charakteristiky [3, 57, 58].

1.3.4.1 Metody pro detekci bodu změny – sekvenční

Po úspěšném nasazení metod pro detekci bodu změny (Change Point De-
tection, dále jen CPD) v různých oblastech byla tato metoda aplikována i pro
detekci anomálií síťového toku [2, 3, 4, 59]. Jedná se o metody založené přede-
vším na myšlence, že útoky, které se snaží detekovat, změní určité statistické
vlastnosti provozu (tj. síťové charakteristiky). Klasické ukázky těchto útoků
jsou například útoky typu DoS25, útoky založené na počítačových červech (tj.

25odmítnutí služby – odmítnutí služby je technika útoku na internetové služby nebo
stránky, při níž dochází k přehlcení požadavky a k pádu nebo nefunkčnosti a nedostupnosti
systému pro ostatní uživatele a to útokem mnoha koordinovaných útočníků
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computer worm26), skenování portů, ARP spoofingu27 a jiných [2, 3, 4].
Z důvodu změny určitých statistických vlastností při probíhajícím útoku v

neznámém okamžiku je možné formulovat problém detekce útoku jako problém
detekce bodu změny v ovlivněných síťových charakteristikách. Při sekvenčních
CPD je možné minimalizovat průměrnou dobu detekce.

Jestli je Xn posloupnost pozorovaní zvolené síťové charakteristiky tak pro-
měnnéX1, ...Xn sdílí stejnou funkci hustoty pravděpodobnosti28 p0(X1, ...Xn).
Po změně, kterou se snažíme detekovat se změní funkce hustoty pravděpodob-
nosti na p1(X1, ...Xn). Jestli označíme okamžik změny jako λ, která může
nabývat hodnoty 1, 2, ..., tak platí [53, 3]:

• podmíněná pdf funkce pro n<λ (tzv. prechange funkce) je

p0(Xn|X1, X2, ...Xn−1); (1.1)

• podmíněná pdf funkce pro n>=λ (tzv. postchange funkce) je

p1(Xn|X1, X2, ...Xn−1). (1.2)

Další důležitý parametr je τ , který je shodný se dobou vyhlášení alarmu.
Tento parametr ve všeobecnosti nemusí být rovný parametru λ, jelikož může
nastat vyhlášení alarmu před λ, což odpovídá falešnému poplachu a nebo
vyhlášení alarmu po λ, což odpovídá detekci útoku s nějakou prodlevou. Další
parametr nutný pro znázornění určitých souvislostí a definici kvantitativních
měřítek je hodnota Pk a Ek která představuje pravděpodobnost a očekávanou
střední hodnotu když τ = k (P0 a E0 označují pravděpodobnost a očekávanou
střední hodnotu před změnou) [3, 53].

V rámci návrhu metod typu CPD je vhodné snažit se docílit optimali-
zaci dvou hlavních kvantitativních měřítek, které se pro metody tohoto typu
využívají [3, 53]. Jedná se o:

• rate of false alarms – míra počtu falešných alarmů (dále FAR) nebo
také průměrná intenzita falešných detekcí s parametry E0 jako střední
hodnotou rozdělení před útokem a tím pádem E0(τ) jako střední doba
běhu detektoru do falešné detekce (tzv. Average Run Length)

FAR(τ) = 1
E0(τ) . (1.3)

26worm – autonomní program (podmnožina Malware), schopný vytvářet své kopie, které
rozesílá do dalších počítačových systémů (sítí), kde vyvíjí další činnost, pro kterou byl na-
programován, často slouží pro hledání bezpečnostních skulin v systémech

27ARP spoofing – podvržení nesprávného mapování IP adresy na MAC adresu za úče-
lem přesměrování provoz přes vybranou stanici

28probability density funcion – rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny
se určuje prostřednictvím funkce, která se označuje jako hustota rozdělení pravděpodobnosti
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Obrázek 1.16: Znázornění vztahu mezi ADD a FAR (zdroj [3])

• detection delay – doba zpoždění detekce (dále označováno jako ADD)
nebo také průměrné detekční zpoždění s parametry Eλ jako střední hod-
notou rozdělení po útoku a λ jako index, kdy útok nastal. Je počítáno
jako podmíněná střední hodnota za podmínky, že ke změně již došlo

ADD(λ) = Eλ(τ − λ|τ ≥ λ). (1.4)

Vztah mezi ADD a FAR je znázorněn v tabulce 1.16, ze kterého vyplývá, že
zlepšení jedné vlastnosti má negativní vliv na druhou. Tj. jestli chceme snížit
počet falešných alarmů pomocí zvýšení hodnoty thresholdu, zároveň negativně
ovlivníme (tj. zvýšíme) prodlení detekce útoku.

Hlavní zástupci sekvenčních CPD metod jsou:

• CUSUM (Cummulative SUM);

• Shiryaev-Roberts-Pollak metoda;

• NP-CUSUM (neparametrická CUSUM metoda);

• Wangová CUSUM.

CUSUM metoda

Klasická CUSUM metoda (známa i jako Pageova Cusum metoda) je založená
na testování hypotézy, že změna nastala v bode λ proti alternativě, že žádná
změna nenastala (tj. λ = ∞) [2, 3, 4, 59]. Testování hypotézy je založeno na
log-likelihood funkci (logaritmu věrohodnostní funkce)

Zn,λ =
n∑
k=λ

log p1(Xk|X1, X2, ..., Xk−1)
p0(Xk|X1, X2, ..., Xk−1) , n ≥ λ. (1.5)

Pokud změna nastala, pak bude výsledná hodnota větší než v případě, že nena-
stala, jelikož změněná síťová charakteristika patří s vysokou pravděpodobností
do rozdělení p1 v čitateli logaritmu v (1.5).
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Metoda je založena na sledování maximální log-likelihood statistiky

Un = max
1≤λ≤n

(Zn,λ). (1.6)

Metoda vyhlásí alarm v případě, že nastane překročení specifikovaného limitu
(thresholdu) h:

τCU (h) = min{n ≥ 1 : Un ≥ h}. (1.7)
Hodnotu h je možné určit s přihlédnutím na počet falešných detekcí [2, 3, 4].
Jestli požadujeme FAR(τ) ≤ ϕ, tak by měla být hodnota h určená jako

h = log 1
ϕ
. (1.8)

V případě, že má pozorovaná síťová charakteristika i.i.d29 je možné přepsat
hodnotu Un následovně [3]

Un = max{0, Un−1 + log p1(Xn)
po(Xn)}, U0 = 0. (1.9)

Metody založené na využití log-likelihoodu jsou užitečné pro mnoho oblastí
ale nemůžou být využité v případě, že nejsou známe pravděpodobnostní funkce
před i po útoku. Z tohoto důvodu byla vytvořená modifikovaná verze algoritmu
CUSUM v rámci které není nutné znát jednotlivá rozdělení, z čehož vyplývá
i její název neparametrická CUSUM metoda (dále NP-CUSUM) [2, 3, 4].

Shiryaev-Roberts-Pollak metoda

Metoda má podobné nevýhody jako metoda CUSUM – tj. nutná znalost roz-
dělení před i po útoku [53]. Pro aplikaci metody je nutné definovat

Rn =
n∑
λ=1

exp{Zn,λ}. (1.10)

Alarm bude vyhlášen v případě, že nastane překročení specifikovaného limitu
(thresholdu) označeného jako h:

τSP(h) = min{n ≥ 1 : logRn ≥ h}. (1.11)

NP-CUSUM

Metoda NP-CUSUM umožňuje podobně jako předcházející metody detekovat
bod změny a to za stanovenou hodnotu falešných poplachů FAR. Hlavním
rozdílem od klasické metody CUSUM je fakt, že neparametrickou metodu
CUSUM je možné použít bez znalosti hustoty pravděpodobnosti před a po
útoku pro sledovanou síťovou charakteristiku [2, 3, 4].

29i.i.d. – nezávisle stejně rozdělená data se značí i.i.d. podle anglického Independent a
Identically Distributed
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Obrázek 1.17: Ukázka průběhu NP-CUSUM (zdroj [3])

I přesto je nutné znát určité informace o rozdělení před a po útoku:

• µ – střední hodnota rozdělení charakteristiky před vlastním útokem;

• θ – minimální střední hodnota rozdělení po útoku.

Dále je možné specifikovat:

• ε – optimalizační parametr v rozsahu (0, 1).

Vlastní metoda je založená na následujícím rekurzivním vzorci, kterého
výsledek je permanentně porovnáván s hodnotou thresholdu h:

Sn = max{0, Sn−1 +Xn − µ− εθ}, S0 = 0. (1.12)

Vyhlášení alarmu nastane když se překročí hodnota daného thresholdu, který
je možné volit s přihlédnutím na žádaný maximální počet falešných alarmů:

τNP(h) = min{k ≥ 1 : Sn ≥ h}. (1.13)

Metoda se vlastně snaží co nejrychleji detekovat změnu průměru z µ na θ.
Průběh metody je znázorněn na obr. 1.17.

Wangova CUSUM

Wangova metoda CUSUM se liší od předcházející především tím, že se snaží
normalizovat uvažovanou charakteristiku [60]. Uvažujme síťovou charakteris-
tiku, která je závislá od provozu a velikosti množiny ze které je počítána.
Označme posloupnost síťové charakteristiky za jednotlivé časové úseky jako
{4k, k = 0, 1, ...}. Abychom zmenšili závislosti jednotlivých 4i od provozu,
můžeme každou hodnotu síťové charakteristiky dělit průměrem síťové charak-
teristiky za delší období, tj:

Xn = 4n/F (m), (1.14)
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kde F (n) označíme jako průměr konečné množiny {4k, k = 0, 1, ..m}. Hodnotu
F (n) pravidelně aktualizujeme podle rekurzívního vztahu:

F = αF (n− 1) + (1− α)F (n), (1.15)

přičemž n je časový interval a α (tzv. paměť) je konstanta z intervalu < 0, 1 >.
Na hodnotu Xi můžeme tedy nahlížet jako na stacionární náhodný proces.

Na takto vypočítanou charakteristiku Xi je možné aplikovat neparametrickou
CUSUM metodu.

1.3.4.2 Metody založené na klouzavém průměru

Tyto metody slouží pro odhad trendu posloupností. V rámci této části
budou rozebrány tři hlavní metody:

• SMA – Simple Moving Average,

• WMA – Weighted Moving Average,

• EWMA – Exponential Weight Moving Average.

V porovnání s metodami typu CUSUM jsou tyto metody vhodnější pouze
v některých speciálních případech, konkrétně v případě malých změn charak-
teristiky. Charakteristika se ve všech metodách porovnává s určenou hodnotou
thresholdu a v případě, že ji převýší tak je vyhlášen alarm [61].

Simple Moving Average

SMA se využívá jako jednoduchý aritmetický průměr (z minulých období).
SMA je možné vyjádřit:

SMAM = p1 + p2 + ...+ pi
M

, (1.16)

přičemž p jsou hodnoty pozorované statistiky.

Weighted Moving Average

WMA na rozdíl od SMA zvýhodňuje nejnovější napozorované hodnoty. WMA
můžeme vyjádřit jako:

WMAM =
npM + (n− 1)p(M−1) + ...+ 2p(M−n+2) + p(M−n+1)

M
, (1.17)

přičemž n je váha a pn hodnota statistiky.
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Obrázek 1.18: Ukázka exponenciálně klesajících váh pro n=20 (zdroj [61])

Exponential Weight Moving Average

EWMA je variace metody WMA, přičemž váha se nesnižuje lineárně, ale
exponenciálně. Pro ovlivnění rychlosti klesání je možné využít parametr α.
Pro výpočet se použije vzorec:

WMAM = p1 + (1− α)p2 + (1− α)2p3 + ...(1− α)N−1pN−2
1 + (1− α) + (1− α)2 + ...+ (1− α)N−1 , (1.18)

přičemž n je váha a p hodnota statistiky.

1.3.5 Snort a způsoby detekce anomálií

Snort je typickým představitelem IDPS řešení založeného na signaturách. I
přesto je schopný realizovat určitou formu behaviorální analýzy a to především
pomocí preprocesoru Spade.

Spade preprocesor

Preprocesor Spade realizuje behaviorální analýzu síťového provozu. Prepro-
cesor neustále aktualizuje informace o provozu. V případě, že nastane nějaká
událost, která má nízkou pravděpodobnost výskytu, je toto reportováno jako
anomálie, kterou musí administrátor zkontrolovat (například vysoký provoz
na nestandardním portu, který před okamžikem výskytu nebyl vůbec zpo-
zorován). Preprocesor není standardně dodáván se Snortem a je nutné ho
zkompilovat a přiřadit do Snortu jako dynamický preprocesor [35].
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Hlavní myšlenka spočívá v tom, že zkušený administrátor se znalostí pro-
středí je schopný identifikovat neobvyklý provoz v případě analyzátoru síťo-
vého toku, ale klasické IDS jej nemusí identifikovat, jelikož nestandardní porty
buď nevalidují vůbec a nebo nejsou v některých případech útoky detekovány
(tj. buď nejsou signatury účinné, nebo ještě neexistují, nebo se nejedná o útok
na daném portu, ale jenom o komunikaci s botnetem). Spade vyhodnocuje
síťový provoz a ukládá informace o něm do pravděpodobnostní tabulky, při-
čemž nedávné události mají přiřazenou větší váhu než historické (které jsou
pravidelně znehodnocovány). Tabulka obsahuje počty výskytů událostí i jejich
vypočtenou pravděpodobnost. To znamená, že Spade ví, že pravděpodobnost,
že paket na vybraném serveru dorazí na port 53 je 10%, přičemž pravděpo-
dobnost, že dorazí na port 80 je jenom 0.1%. Tyto původní pravděpodobnosti
jsou ještě propočteny do tzv. relative anomaly score v uzavřeném intervalu
mezi 0 a 1. V případě nárůstu počtu paketů na méně standardní porty může
Spade zahlásit (v závislosti od konfigurace) anomálii, kterou musí administrá-
tor ověřit. Z principu fungování vyplývá, že Spade není schopný odhalit útoky
na často využívaných portech, ale je schopný odhalit nestandardní síťové toky.

Výpočet relative anomaly score pro paket, který dorazí na vybraný port:

1. Na základě analýzy provozu Spade má vypočtenou pravděpodobnost
toho, že paket dorazí na vybraný port označenou jako P (X);

2. Tato pravděpodobnost je propočtena do tzv. raw anomaly score podle
rovnice a(X) = − log2 P (X)‘

3. Hodnota raw anomaly score je dělena číslem reprezentující maximální
možné raw anomaly score;

4. Výsledná hodnota relative anomaly score leží v intervalu < 0, 1 >, při-
čemž 1 reprezentuje úplnou anomálii a 0 normální stav.

Následující konfigurace nastaví pro Spade:

• soubor pro zaznamenání informací o preprocesoru (spade.log);

• soubor pro zaznamenání pravděpodobnostních tabulek (state.rcv);

• určení způsobu reportování anomálii (alert, tj. využívaní standardního
Snort API pro hlášení alertů);

• určení domácí sítě;

• určení typu detekce (closed_dport – tj. sledování přístupů na nenaslou-
chající porty, jiné možnosti jsou dead-dest, odd-dport, odd-port-dest);

• určení protokolu, který má Spade monitorovat (tcp);

• identifikace detektoru (a1);

40



1.3. Metody detekce anomálií

• určení způsobu adaptace namísto konkrétního limitu/thresholdu (adapt).

prep roc e s s o r spade : l o g f i l e =/var / log / spade/ spade . l og \
s t a t e f i l e=/var / log / spade/ s t a t e . rcv \
cp f r eq=25000 dest=a l e r t ad jde s t=none
p r ep ro c e s s o r spade−homenet : 192 . 168 . 0 . 0/16 172 . 1 7 . 1 0 . 7 4 \
p r ep ro c e s s o r spade−detec t : type=closed−dport id=1 proto=tcp \
id=a_1 \
pr ep ro c e s s o r spade−adapt : id=a1 ta rg e t=20 obsper=2 \
newweight=0.5 bycount=1

Kód 1.6: Nastavení Spade preprocesoru

1.3.6 Srovnání

Každá metoda detekce útoků a anomálií má výhody a nevýhody. V dnešní
době jsou nejvíce rozšířené metody pro detekci útoků založené na signatu-
rách. Tyto metody mají určité nevýhody a to především schopnost detekovat
jenom známé útoky. Tyto nevýhody se snaží výrobci kompenzovat obrovskými
databázemi signatur známých útoků, které jsou pravidelně aktualizovány.

Metody založené na behaviorální analýze sítě mají čím dále větší význam,
jelikož se nesnaží orientovat na konkrétní útoky, ale všeobecnější vlastnosti sí-
ťového provozu. Další způsob detekce anomálií je pomocí jednoduchých ad-hoc
metod nebo metod založených na statistických a matematických principech,
ze kterých byly zmíněny především sekvenční metody pro detekci bodu změny
a metody založené na klouzavém průměru. Kvalita statistických metod je zá-
vislá od konkrétní využívané síťové charakteristiky, jelikož metody sami o sebe
se snaží jenom detekovat změny v pozorovaných charakteristikách.

Ze zmíněných statistických metod je pro detekci anomálií nejvhodnější (až
na speciální případy) metoda NP-CUSUM a to z důvodu jednoduchého vý-
počtu, možnosti stanovení počtu falešných poplachů a faktu, že není nutné
znát konkrétní funkce hustoty pravděpodobnosti (jak tomu bylo při metodách
CUSUM a Shiryaev-Roberts-Pollak). Dále byla dokázaná asymptotická opti-
malita metody NP-CUSUM v porovnání s Wangovou modifikací [3].
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Kapitola 2
Návrh

V rámci této kapitoly bude zvolena metoda pro detekci bodu změny a bude
také vysvětlena volba síťové charakteristiky s výčtem množiny anomálií, které
je možné detekovat. Dále bude popsána možnost implementace zvolené metody
v rámci Snortu a požadavky, které jsou kladeny na implementaci. Poslední
dvě části kapitoly se zaobírají vlastním návrhem včetně výčtu nejdůležitějších
problémů, které při návrhu vzešli.

2.1 Zvolené statistické metody pro detekci bodu
změny

Jako metoda pro detekci bodu změny byla vybrána metoda NP-CUSUM
a to především z důvodů popsaných v kapitole, která srovnávala jednotlivé
statistické metody. Metoda NP-CUSUM je tedy dána vzorcem:

Sn = max{0, Sn−1 +Xn − µ− εθ}, S0 = 0. (2.1)

Metoda je výpočetně nenáročná a zároveň nevyžaduje ani téměř žádný
datový prostor pro uložení pomocných proměnných. Musí si pamatovat jen
předchozí hodnotu Sn, která je nutná pro výpočet rekurze, a tři hodnoty µ, ε
a θ, které se ale nemění za běhu algoritmu a jsou dány jako vstupní argumenty
zvolené metody NP-CUSUM.

Velice důležité je korektní odhadnutí středních hodnot (tj. ε, θ), které
ovšem závisí od vybrané síťové charakteristiky. Hodnotu thresholdu, která se
bude porovnávat s vypočtenou hodnotou Sn, je možné určit přímo ze středních
hodnot za účelem dodržení počtu falešných poplachů v určitých mezích.

2.2 Zvolené síťové charakteristiky
Existuje množství síťových charakteristik, které by bylo možné použít pro

účel odhalení síťových anomálií. V rámci implementace jsem zvolil charakte-
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ristiky založené na poměru různých typů TCP paketů (podle TCP flagů) za
stanovené časové období. Tento přístup byl popsán v rámci několika publi-
kací, kde byly k jednotlivým poměrům různých typů TCP paketů popsány i
anomálie, které je způsobují [62, 60, 63].

Rozšíření bude konfigurovatelné a bude umožňovat nastavit libovolný po-
měr různých typů paketů, přičemž počty paketů budou násobeny konstantou:

char = Tack ∗ Cnack + Tfin ∗ Cnfin + Tsyn ∗ Cnsyn + Trst ∗ Cnrst
Tack ∗ Cdack + Tfin ∗ Cdfin + Tsyn ∗ Cdsyn + Trst ∗ Cdrst

. (2.2)

kde T představují počty paketů určitého typu a C konkrétní konstanty.
Zvolené charakteristiky, které budou v rámci testování sledovány jsou:

• Poměr paketů typu (SYN) a paketů typu (FIN) je v standardním
provozu na úrovni 1 bez větších odchylek. To je dáno hlavně determinis-
tičností TCP protokolu, který při navázaní spojení využívá three-way-
handshake kdy se při navázaní vymění 2 pakety s označením SYN (tj.
jeden z nich má zároveň označení i ACK). Při ukončení se podobně
vyskytuje stejný počet FIN paketů a to znamená, že v rámci celé komu-
nikace se vymění 2 SYN pakety a 2 FIN pakety.

• Poměr paketů typu (FIN+2*RST) a paketů typu (SYN) je po-
dobně jako v předchozím případu na úrovni 1, jelikož každé navázané
spojení obsahuje 2 pakety typu SYN a buď stejný počet paketů FIN,
nebo 1 paket typu RST. Když počet RST paketů vynásobíme 2 a se-
čteme s počtem FIN paketů, mělo by toto číslo být shodné jako počet
SYN paketů. Z tohoto důvodu by měl být poměr rovný 1 a odchylka od
této hodnoty značí anomálii.

• Poměr paketů typu (RST) a paketů typu (FIN) je složité odhad-
nout, jelikož závisí od konkrétních využívaných aplikací a protokolů (je-
likož pro některé aplikace se standardně využívají pakety typu RST pro
ukončení TCP spojení). V rámci testování se pokusíme správně odhad-
nout tuto hodnotu a využít charakteristiku pro detekci anomálií stejným
způsobem jako v ostatních charakteristikách.

• Poměr paketů typu (ACK) a paketů typu (0,5*SYN) určuje
vlastně průměrný počet paketů na TCP sezení. Podobně jako v před-
chozím případě je tuto hodnotu poměru složité odhadnout. Kdybychom
znali korektní střední hodnoty, byli bychom schopní odhadnout určité
anomálie, které způsobují její výraznou změnu.

Hlavní anomálie, které je možné detekovat pomocí výše zmíněných po-
měrů jsou znázorněné v následující tab. 2.1 a to včetně jejích vztahu k jed-
notlivým zmíněným poměrům, tj. jestli nastane vzestup charakteristiky, se-
stup, nebo nemá žádný vliv (N/A – not applicable). Jestli je možné detekovat
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anomálie pomocí vybraných charakteristik závisí od nastavení konkrétních
parametrů při výpočtu. Detekovat budeme zvýšení charakteristiky. Jedná se
o následující anomálie:

• DoS pomocí záplavy paketů SYN – Tento typ útoku se realizuje ve
světě i v České republice, ale i přesto na něj není mnoho firem připra-
vených. Útočník zasílá podvržené TCP pakety s falešnou IP adresou (z
důvodu zakrytí skutečného zdroje útoku). Tyto pakety slouží jako první
krok pro navázaní TCP sezení a mají příznak typu SYN. Server který
tyto pakety přijme si uloží do své interní paměti informace o spojení,
které se snaží navázat a odešle na podvrženou IP adresu paket s pří-
znaky SYN a ACK (jak je definováno pro navázání three-way-handshake
inicializaci sezení). Tyto adresy putují na podvržené IP adresy, které
přijaté pakety typu SYN a ACK ignorují, jelikož žádné navázání TCP
spojení neiniciovali. Problém nastává na straně serveru, který zbytečně
alokuje prostředky (pamatuje si podvrženou IP adresu, port ze které ko-
munikoval, čas přijetí paketu pro účely vypršení spojení, číslo sekvence)
pro sezení, které vůbec nebude navázáno. Tyto informace jsou uloženy
až do vypršení spojení (tj. než nastane timeout). Ten nastane až po po-
kusech o znovu zaslání paketů typy SYN a ACK a pohybuje se v rozmezí
nad 60 sekund. Množství těchto tzn. half-open spojení zapříčiní, že legi-
timní uživatelé nebudou schopní využívat služby serveru. Útok se často
realizuje distribuovaně, přičemž je do útoku začleněno množství stanic
(často tzv. zombie stanice) z různých geografických oblastí [64].

Vhodnou ochranou proti těmto útokům je zamezení zasílání podvr-
žených IP adres z jiných geografických lokalit na úrovni ISP. Bohu-
žel množství ISP tuto možnost nevyužívá, jinak by bylo možné efek-
tivněji filtrovat zdroje IP adres, ze kterých útok směřuje. Další po-
užívané ochranné techniky jsou například SYN Proxy, SYN Coo-
kies30 a SYN Cache31, terminace nejstarších half-open sezení,
snížení času pro udržení informací ohledně half-open sezení.
Žádné z těchto metod ovšem neochrání firmy za předpokladu, že bude
jejich linka do internetu zahlcena, vůči čemuž je pro firmy prakticky
nemožné se bránit bez pomocí ISP [65, 63, 66].

• útok typu ICMP32 Reset – Tento typ útoku se snaží sabotovat navá-
30SYN Cookies – Server po obdržení žádosti o navázání spojení (tj. paketu s příznakem

SYN), pošle klientovi odpověď a onu žádost ihned vyhodí z fronty. Do odpovědi ale nevložil
číslo sekvence zcela náhodné, ale vygenerované podle daných pravidel. Obdrží-li server od
klienta potvrzení odpovědi (paket s příznaky SYN a ACK) je podle čísla sekvence schopen
zpětně odvodit, zda se jedná o korektní paket a pokud ano spojení navázat

31SYN Cache – využívá zlepšený mechanizmus pro ukládaní informací o komunikující
protistraně a tím pomáhá odolat SYN flood útokům o nízké intenzitě

32ICMP – protokol, který je součástí IP protokolu a slouží především pro zasílání chy-
bových hlášení ohledně dostupnosti služeb, počítačů nebo routerů
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zané spojení. Pomocí sabotování komunikace je například možné vynutit
spojení znovu, což většinou může znamenat celý cyklus procesů (DNS
překlad, komunikace s proxy serverem, znovu navázaní spojení v ně-
kterých případech i nutnost autentizace k přistupující službě), případně
úplné zamezení komunikace z důvodu neúspěchu. Proto je vhodné de-
tekovat útoky tohoto typu, jelikož můžou být jenom potřebným krokem
k jiným útokům. Vlastní útok je jednoduchý a spočívá v zaslání vybra-
ných ICMP zpráv pro klienta. Jedná se o ICMP zprávy typu protokol
nedostupný, port nedostupný a fragmentování potřebné, ale nastaven bit
nefragmentovat. Oběť po obdržení těchto paketů se správnými parame-
try (IP adresy klienta i serveru a TCP porty komunikace) spojení ukončí.

V dnešní době není tento útok na většině moderních operačních systé-
mech možný, proto zůstává aplikovatelný především na starších nezá-
platovaných systémech a to především od Microsoftu. Moderní operační
systémy kontrolují sekvenční čísla obrazu paketu vevnitř ICMP pa-
ketu a zároveň kontrolují stav TCP spojení (neresetují TCP spojení
po přijetí ICMP paketu informujícím o závažné chybě v případě, že je
TCP spojení navázáno) [67].

• útok typu TCP Reset – Podobně jako v předchozí anomálií se jedná
o resetování TCP spojení. Spojení je možné resetovat pomocí speciál-
ního TCP paketu s příznakem RST (příznak typu Reset pro ukončení
spojení), nebo s příznakem SYN (z důvodu, že paket tohoto typu je pro
navázané spojení neočekávaný). Pro provedení útoku je nutné znát obě
IP adresy, oba TCP porty a i správné sekvenční číslo bytu, který oběť
očekává. Odhadnout toto sekvenční číslo může být pro útočníka složité,
jelikož se jedná o 4 bajtovou hodnotu. Naštěstí je potřebné odhadnout
jenom hodnotu sekvenčního čísla v rámci TCP Windows, což redukuje
několik miliard možností na několik desetitisíc. Útok na okno velikosti
65536 je realizovatelný za přibližně 14 sekund [67].

• pád služby – Pád služby, podobně jako ostatní anomálie, mění statis-
tické vlastnosti provozu. V rámci společností se pro monitorování kritic-
kých služeb využívají monitorovací nástroje, které pravidelně kontrolují
dostupnost služby pomocí různých metod (většinou vlastních agentů,
protokolu SNMP33, protokolu ICMP nebo jiných). Většinou ale nejsou
monitorovány všechny služby a pád služby mnohokrát není vůbec dete-
kován na úrovni sítě, ale až po hlášení koncových uživatelů. Při pokusu
o komunikaci se službou, která není dostupná, a cílový port je uzavřen,
se zvyšuje počet odpovědí s příznakem RST [68].

33SNMP – protokol, který je součástí sady internetových protokolů a slouží potřebám
správy sítí, umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě a jejich ná-
sledné vyhodnocování
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• skenování TCP portů systému – Je činností, která slouží přede-
vším pro zjištění informací o cílové stanici, jako jsou nasazené služby
a otevřené porty. Je předzvěstí penetračních útoků na konkrétní sys-
témy. Jelikož se všechny firewally a IDPS řešení snaží tento typ útoku
detekovat, vzniklo množství způsobu pro jeho vykonání. Každý z těchto
útoků využívá různé typy TCP paketů a na základě reakce stanice usu-
zuje o tom, jestli jsou porty otevřené, filtrované, nebo uzavřené. Souhrn
metod je znázorněn na obr. 2.1 [68].

– TCP SYN sken – Nejvíce populární možnost pro skenování portů,
která navazuje polootevřené TCP sezení. Útočník zašle paket s pří-
znakem SYN. Odpovídající server zašle paket typu SYN+ACK
v případě, že je port otevřen nebo paket typu RST v případě
nenaslouchajícího portu. Jestli je port filtrovaný (tj. například fi-
rewallem) nereaguje cílová stanice žádným způsobem (případně
ICMP paketem informujícím o nedosažitelnosti cíle);

– TCP connect sken – Pro skenování portu se snaží navázat klasické
TCP spojení pomocí three-way-handshake. Filtrované pakety jsou
identifikovány stejným způsobem jako při skenu typu SYN;

– TCP ACK sken – Slouží především pro identifikaci portů, které jsou
filtrovány firewallem a to pomocí zaslání paketu s příznakem ACK.
Pomocí tohoto typu není možné zjistit, který port je otevřený, nebo
nenaslouchá, jelikož v obou případech cílová stanice odpovídá pa-
kety typu RST. V případě žádné odpovědi, nebo odpovědi ve formě
ICMP, je možné identifikovat filtrované porty.

– TCP Window sken – V principu velice podobný sken jako při TCP
ACK skenu, ale při odpovědi typu RST pro otevřené a nenaslou-
chající porty se snaží mezi těmito dvěma stavy rozlišit. Pro zjištění,
které porty jsou otevřené využívá informaci v RST paketech a to
konkrétně hodnotu TCP Window, jelikož bylo zjištěno, že v někte-
rých implementacích TCP komunikace je hodnota tohoto parame-
tru pro otevřené portu pozitivní a pro nenaslouchající rovná 0.

– TCP FIN sken – Zaslání paketu typu FIN bez předchozí navázané
komunikace má za příčinu odpověď typu RST v případě nenaslou-
chajícího portu a žádnou odpověď v případě otevřeného portu.

• nárůst dlouhotrvajících spojení – Nárůst dlouhotrvajících spojení
může znamenat nevyžádaný přenos dat. Detekce této anomálie je ale
omezená na konkrétní prostředí, kde bude předvídatelná průměrná ve-
likost přenosů [69].
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Obrázek 2.1: Výčet způsobů provedení skenování portů (zdroj [70])

Anomálie Síťová charakteristika
SY N
FIN

FIN+2RST
SY N

RST
FIN

ACK
0.5∗SY N

DoS pomocí paketů SYN ⇑ ⇓ N/A ⇓

útok typu TCP Reset - RST N/A ⇑ ⇑ N/A

útok typu TCP Reset - SYN ⇑ ⇓ N/A ⇓

pád služby ⇑ ⇑ ⇑ ⇓

SP – TCP SYN sken ⇑ ⇑ ⇑ ⇓

SP – connect sken ⇑ ⇑ ⇑ ⇓

SP – TCP ACK sken N/A ⇑ ⇑ ⇑*

SP – TCP Window sken N/A ⇑ ⇑ ⇑*

SP – TCP FIN sken ⇓ ⇑ ⇑ N/A

Nárůst dlouhotrvajících spojení N/A N/A N/A ⇑

Tabulka 2.1: Vztah anomálií s vybranými síťovými charakteristikami, symbol
* značí malou změnu, která je složitě detekovatelná
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2.3 Požadavky návrhu
Rozšíření Snortu musí implementovat zvolenou statistickou metodu NP-

CUSUM pro detekci anomálií. Rozšíření musí zároveň počítat síťovou cha-
rakteristiku na základě poměrů různých typů paketů, aby bylo možné
tuto charakteristiku použít v rámci vzorce pro NP-CUSUM popsaného v Ana-
lýze. Snort musí být schopný vyvolat alert v případě, že nastane překročení
zvoleného thresholdu.

Vlastní síťová charakteristika musí být parametrizovatelná, aby bylo
možné využít jinou charakteristiku pro specifické požadavky, tj. někoho na-
příklad může zajímat jenom nezvyklý nárůst ve velikosti jednotlivých TCP
sezení, přičemž jiné může zajímat poměr SYN a FIN paketů. Je vhodné, aby
bylo možné jednotlivé parametry měnit za běhu a to buď online, nebo alespoň
při znovu načítání Snortu (tj. reload služby v Linuxe).

Rozšíření Snortu by mělo být realizováno tak, aby odpovídalo Snort
architektuře, přičemž je vhodné se inspirovat jinými rozšířeními. Rozšíření
nesmí neúměrně vytěžovat Snort, aby nezapříčinilo zpoždění rozhodnutí
při nasazení inline pro jiné detekční mechanismy. Implementovaná metoda se
ale neplánuje využívat pro blokování komunikace při nasazení jako IPS, jenom
pro detekci anomálií.

Jelikož je NP-CUSUM velice citlivý na nastavené parametry, je vhodné,
aby rozšíření umožňovalo uchovávat důležitá statistická data, aby bylo
možné přepočítat historická data s pozměněnými parametry. Uchovávání
dat musí být zvoleno tak, aby neúměrně nezatěžovalo vlastní Snort při zápisu
dat do zvoleného úložiště.

Dalším požadavkem je grafické znázornění metody NP-CUSUM. Je-
likož aktuálně dostupné Snort grafické rozhraní využívají grafické znázornění
jenom základních informací (počet alertů podle typu, podle IP adresy, podle
portů a pod.), je vhodné vytvořit grafické rozhraní dostupné přes http a popsat
možnou integraci do nejrozšířenějšího Snort grafického rozhraní Base.

Pro budoucí rozvoj je nutné vytvořit postupy nasazení implementova-
ného Snort rozšíření a grafického rozhraní.

2.4 Rozšíření Snortu
Snort poskytuje množství způsobů pro rozšíření různých funkcionalit a to

buď ve formě statických (tj. změny jsou nutné v rámci Snortu), nebo dyna-
mických komponent34 (tj. funkcionality Snortu jsou rozšířitelné pomocí dyna-
micky linkovaných knihoven). Pro účely rozšíření detekce anomálií přichází do
úvahy buď dynamická detekční API anebo dynamický preprocesor.

34dynamická knihovna – Dynamické knihovny nejsou k výslednému spustitelnému sou-
boru přidávány. V závěrečné fázi překladu programu ze zdrojového kódu do strojového kódu
jsou odkazy na volané knihovní funkce pomocí linkeru zapsány do speciální tabulky symbolů.
Pro chod programu je pak nutné mít k dispozici též příslušné dynamické knihovny.
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Požadavek návrhu Způsob naplnění
Implementace metody NP-CUSUM metoda je implementována v rámci

vlastní C knihovny, kterou využívá
dynamický Snort preprocesor 3.1

Implementace parametrizovaného
výpočtu síťové charakteristiky

výpočet síťové charakteristiky je
možné ovlivnit parametry a tím mě-
nit množinu detekovaných anomálií
2.2

Návrh odpovídá Snort Architektuře návrh využívá standardní Snort API
a možnosti, které poskytuje, přičemž
ukládaní dat do databáze probíhá
nepřímo pomocí rozšíření Barnyard2
jak je to i ve všech Snort preproce-
sorech využívajících možnost zazna-
menávat extra informace k detekcím
2.6

Rozšíření nevytěžuje neúměrně
Snort

jak dokládají výstupy z testování
výkonnosti tak rozšíření nevytěžuje
Snort více než ostatní preprocesory
a řadí se mezi nejméně náročné pre-
procesory ze všech zkoumaných D

Statistická data jsou ukládána data jsou nepřímo ukládána do da-
tabáze 2.5.3

Je možné realizovat přepočet histo-
rických dat

grafický frontend v php je schopný
pomocí stejné C knihovny jako je vy-
užívaná v Snort preprocesoru propo-
čítávat historická data 3.3

Je implementované grafické rozhraní
pro metodu NP-CUSUM

grafické rozhraní vizuálně zobrazuje
data z jednotlivých konfigurací B

Jsou vytvořené postupy pro nasa-
zení rozšíření a grafického rozhraní

Postupy jsou blíže popsány v příloze
C

Tabulka 2.2: Požadavky návrhu a popis jejich naplnění
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2.4. Rozšíření Snortu

2.4.1 Dynamická API pro detekci

Tato API umožňuje nahradit pravidla kódem ve formě dynamických sdí-
lených objektů (.so na systémech typu Linux). Při inicializaci pravidel načítá
všechny dynamické objekty z předkonfigurované složky (složka se nastavuje
v hlavním Snort konfiguračním souboru pomocí direktivy dynamicdetection
directory). Tyto pravidla je možné psát dvěma způsoby a to buď jako vari-
antu textových pravidel v jazyce C, nebo jako vlastní vyhodnocovací funkci.

První možnost využívá mapování textových možností do jazyka C po-
mocí předdefinovaných datových struktur (tj. struct _Rule), kde se stejně
jako v textových souborech definuje hlavička a tělo pravidla včetně metadat
(tj. odkaz na více informací, klasifikace pravidel a jiné). Tato možnost posky-
tuje jako hlavní výhodu především určitou formu obfuskace35 pravidel.

Druhá možnost umožňuje vytvoření vlastní funkce, která bude volána pro
vyhodnocení jestli zkoumaný paket vyhovuje pravidlům pro detekci, nebo ni-
koliv. Tento způsob zjevně umožňuje mnohem větší flexibilitu, například by
bylo možné prohledávat paket pro velice komplexní vzor, který by nebylo
možné popsat pomocí klasické notace pravidel.

Tyto možnosti rozšíření funkcionality Snortu pro náš účel nejsou dostaču-
jící, jelikož první popsaná možnost vlastně vůbec nerozšiřuje Snort funkcio-
nalitu a druhá vrací jenom jednoduchou bool hodnotu, přičemž není vhodné,
aby si pamatovala informace, které jsou nutné pro implementaci NP-CUSUM
(jako jsou pomocné proměnné) [29, 71].

2.4.2 Dynamický preprocesor

Možnost rozšíření formou dynamického preprocesoru poskytuje v porov-
nání s předchozí možností množství výhod a předpřipravených funkcí. Využívá
se princip registrace každého preprocesoru a následné volání jeho funkcí v pří-
padě, že nastanou určité události (tj. například příchod paketu) [29, 71].

2.4.2.1 Inicializace knihoven

Při startu Snort načítá všechny dynamické preprocesory z definované složky
(definované pomocí direktivy dynamicpreprocessor directory v hlavním Snort
konfiguračním souboru). Pro každý načtený plugin (dále preprocesor) se za-
volá jejich vstupní funkce. V rámci této inicializace získá plugin i seznam všech
funkcí, se kterými může interagovat pomocí Snort subsystému (přes strukturu
struct _DynamicPreprocessorData). Kromě uložení této struktury plugin za-
registruje své jméno, verzi a svou inicializační funkci [29, 71].

35obfuskace – proces nebo akce pro zamezení čitelnosti kódu z důvodu schování vnitřního
fungování aplikace nebo komponenty před útočníkem
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2.4.2.2 Inicializace preprocesoru

Pro ty preprocesory, které jsou aktivovány v rámci hlavního Snort konfigu-
račního souboru (pomocí directivy preprocessor) jsou zavolány jejich zaregis-
trované inicializační funkce. Inicializační proces spočívá standardně v získání
konfigurace z konfiguračního souboru, alokace paměti pro proměnné a přípravě
interních datových struktur.

Dále uloží konfigurační data ve formě svého kontextu. V rámci inicializace
se může (ale pro mnoho preprocesorů to není vůbec implementováno) určit,
jestli preprocesor podporuje znovu načítání své konfigurace, nebo nikoliv. Aby
Snort podporoval znovu načítání (tzn. reload) musí být konfigurován a ná-
sledně zkompilován s direktivou –enable-reload a musí implementovat některé
předepsané funkce sloužící pro změnu aktuálního kontextu [29, 71].

2.4.2.3 Rule Option

V případě, že preprocesor poskytuje možnost pro vytvořeni tzv. Rule Op-
tion (tj. klíčové slovíčka, které je možné využívat i v rámci textových pravidel)
je nutné v rámci inicializace zaregistrovat názvy těchto Rule Options a kon-
krétní rutiny, které budou pro vyhodnocení těchto definic vyvolány.

Zmíněné rutiny jsou například funkce pro inicializaci tohoto klíčového slo-
víčka, funkce pro vyhodnocení pravidel obsahující dané klíčové slovíčko, která
vrátí hodnotu 1 v případě, že pravidlo splňuje danou Rule Option, nebo 0
když nesplňuje, a funkce pro uvolnění paměti [29, 71].

2.4.2.4 Zpracování paketů

Nejdůležitější funkci pro každý preprocesor je call-back funkce volaná pro
každý přijatý paket. V rámci registrace této funkce se nastaví i priorita a selek-
tor. Priorita funkce určuje pořadí zpracování dat preprocesorem, jelikož může
být nutné zpracovávat data až po jiném preprocesoru, který data například
předupraví (priority můžou být first, normalize, network, transport, tunnel,
scanner, application, last).

Selektor určuje množinu protokolů, pro které bude funkce aktivní (selek-
tory můžou být IP,ARP,TCP, UDP, ICMP, Teredo a All).

Call-back funkce bude volaná pro každý paket, který vyhovuje zvolené
prioritě a selektorům. Dále může využívat i jiné API funkce, přičemž nejdůle-
žitější z nich jsou určitě funkce pro vyvolání alertů a záznam zpráv [29, 71].

2.4.3 Výběr způsobu rozšíření

Ze zmíněných způsobů rozšíření detekčních mechanismů Snortu bude vy-
užita druhá možnost, tj. dynamický preprocesor. Je to hlavně z důvodu příliš
omezených funkcionalit, které poskytuje první popsaná možnost (dynamická
API pro detekci).
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2.4. Rozšíření Snortu

class Preprocessor activ ity diagram

Nastane jednou za stanovený interval

Vyhlášení poplachu
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[id_konfigurace<5]
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Ano

[id_konfigurace<5]
Ano

Ne

Ano

Obrázek 2.2: Diagram znázorňující aktivitu preprocesoru NP-CUSUM

Zmíněný preprocesor bude načítat konfiguraci ze Snort konfiguračního sou-
boru a uchovávat všechny informace nutné k jeho běhu v rámci jeho kontextu.
Preprocesor neposkytuje žádnou Rule Option, jelikož můžou být parametry
pro NP-CUSUM zadány v rámci konfiguračního souboru a nemusí být zadány
v rámci vlastního pravidla (tj. v obou případech je nutné Snort restartovat,
nebo znovu načítat konfiguraci, takže by přístup pomocí Rule Option nepřinesl
žádnou přidanou hodnotu). Jeho hlavní funkce pro zpracování paketů bude
zpracovávat jenom TCP pakety. Po překročení zadaného thresholdu vyhlásí
alert. Preprocesor musí implementovat i metody pro znova načítáni (reload)
konfigurace, jelikož je rozumný předpoklad, že bude nutné upravit parame-
try za běhu a nechceme Snort vypnout a zapnout a tím způsobit například
zamezení provozu v případě nasazení inline. Konkrétní diagram fungování
preprocesoru realizujícího metodu NP-CUSUM je znázorněn na diagramu 2.2.
Vlastní datové struktury, které bude preprocesor využívat jako svůj kontext,
jsou znázorněny na obr. 2.3.

53



2. Návrh

class System

«struct»

Config

+ par[5]: Params

+ saveConfigOnStart: int

+ startTime: time_t

+ str: char

+ userdata: UserData

+ xtra_function_id: uint

«struct»

Params

+ denum: Numerator

+ num: Numerator

+ epsilon: int

+ mikro: double

+ theta: int

+ charact: double

+ Sn: double

+ threshold: double

+ active: int

«struct»

Numerator

+ ack: double

+ syn: double

+ fin: double

+ rst: double

«struct»

UserData

+ ack_count: int

+ syn_count: int

+ fin_count: int

+ rst_count: int

2x1

1

5

Obrázek 2.3: Diagram reprezentující kontext preprocesoru NP-CUSUM, který
bude sloužit pro uložení dat

2.5 Předávání dat

Jak bylo zmíněno v kapitole o požadavcích, je nutné aby Snort uchovával
určitá data. Data můžou být uložena buď do souborů, nebo do databáze.

2.5.1 Předávání dat pomocí souboru

Existuje mnoho preprocesorů, které si pomocné statistiky a data ukládají
do vlastního souboru. Zápis do souboru probíhá přímo z funkce pro zpracování
jednotlivých paketů. Údaje v souborech se dále využívají buď pro zrychlení
výpočtu určitých parametrů, nebo pro podrobnější popis průběhu funkcí pro
uživatele. Soubory využívají například preprocesory smtp preprocesor, spade
preprocesor, AppId preprocesor a jiné. Implementovat tento způsob uchovávání
historických dat pro metodu NP-CUSUM je možný, ale není příliš vhodný pro
naše účely, jelikož by se pro grafický výstup musel zpracovávat soubor, což
není příliš rychlé. Dále by byl preprocesor zatěžován při zpracování paketů
zápisem dat do souboru, což by výrazné prodloužilo jeho vykonávání [35, 72].

2.5.2 Předávání dat pomocí přímého přístupu do databáze

Další možností je zápis pomocných statistik do databáze. Práce s databází
je mnohem komfortnější než práce se souborem. Stále ale zůstává problém jak
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data do databáze zapisovat, jelikož navázání spojení s databází a vlastní zápis
dat by Snort výrazné zpomalil. K tomuto zpomalení by docházelo sice jen
každých několik minut podle toho jak se nastaví interval pro výpočet síťové
charakteristiky (například 5 minut pro výpočet poměrů různých typů paketů).
S tímto přístupem je tu dále problém, že Snort sám o sobě přestal v novějších
verzích podporovat přístup do databáze a všechno ukládaní informací do da-
tabáze je realizované pomocí rozšíření Barnyard2, který do databáze zapisuje
jenom data z výstupního souboru ve formátu Unified2 [12, 73].

2.5.3 Předávání dat pomocí nepřímého přístupu do databáze
pomocí Barnyard2

Rozšíření Barnyard2 slouží pro odlehčení Snortu od konverzí alertů a za-
chycených paketů do jiných formatů. Vstup pro Barnyard2 je vlastně výstupní
soubor Snortu ve speciálním formátu Unified2. Barnyard2 tento soubor zpra-
covává buď online, nebo v určitých intervalech a údaje v něm dále konvertuje,
tj. například data z Unified2 uloží do čitelných souborů, nebo do formátu typu
pcap (jenom zaznamenané pakety), případně je pošle do zvoleného unixového
soketu, a nebo do nějaké databáze (podporuje mysql, postgresql, MS SQL a
Oracle databáze).

Problém je, že všechny informace které Barnyard2 zpracovává z formátu
Unified2 jsou buď alerty, nebo zachycené pakety. Tj. použitím klasické verze
Barnyard2 stále přetrvává problém zápisu různých dat do vybraného úložiště
ve správném formátu. Naštěstí existuje modifikace rozšíření Barnyard2, která
podporuje funkcionalitu, která bude zakomponovaná v nejbližších oficiálních
verzích rozšíření Barnyard2. Jedná se o zápis speciální části binárního souboru
Unified2, která může obsahovat tzv. extra data do nové tabulky ve zvolené
databázi. Každý záznam ve formátu Unified2 obsahuje popis alertu, vlastní
paket, který alert způsobil a volitelně také zmíněné extra data.

Aby záznam obsahoval extra data je nutné v rámci preprocesoru vyvolat
alert a pak vyvolat API funkci, která tyto data uloží do extra data oblasti zá-
znamu. Modifikovaná verze Barnyard2 pak klasicky zpracuje výstupní soubor
ve formátu Unified2, ale na rozdíl od klasické verze uloží do zvolené databáze
i informace týkající se extra data.

Po zápisu statistik do databáze je ale vhodné je ještě dále upravit do
vhodnějších tabulek. Pro tento účel je vhodné vytvořit databázové trigger
funkce, které data vždy po zápisu do databáze uloží i do tabulek, se kterými
je dále možné lépe pracovat [37, 74].

2.5.4 Výběr způsobu předávání dat

Nejlepší způsob pro předávání dat pro naše účely představuje poslední třetí
možnost. Vždy při potřebě předat data do databáze (tj. po vybraném časo-
vém úseku) bude vyvolán Snort alert, který zároveň uloží extra informace do
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Obrázek 2.4: Struktura záznamu ve formátu Unified2 (zdroj [37])

zmiňované části Unified2 extra data. Tyto informace budou pomocí externího
modifikovaného rozšíření Barnyard2 uloženy do databáze, kde budou pomocí
triggerů zpracovány do vhodných tabulek se kterými se bude lépe pracovat pří
zobrazení a přepočítání.

Nevýhoda tohoto přístupu je především generování zbytečných alertů. Tyto
je ale možné na úrovni grafických zobrazení označít jako false-positiva a dále je
ignorovat. Pro implementovaný plugin budou důležité jenom alerty informující
o překročení stanoveného thresholdu.

2.6 Grafické vykreslení dat

Jeden z požadavků návrhu je vykreslování dat. Pro tento účel je možné
použít řadu jazyků, přičemž existující grafické rozhraní pro Snort využívají
především jazyky python (Placid), php (Base) a ruby (Snorby). V dnešní
době je ještě stále považovaný za nejpoužívanější grafické rozhraní pro Snort
Base, které je psaný v jazyce PHP. Z tohoto důvodu bude frontend psaný
v jazyce PHP a bude se dotazovat na určenou databázi s daty, které chceme
zobrazit nebo přepočítat [39].

Pro vykresleni grafů se jako metoda nejvíce využívá vykreslení pomocí
javascript knihovny (tj. php frontend zobrazí data do zdrojového kódu a ja-
vascript je vykreslí). Tento způsob (nebo variace pomocí technologie Ajax pro
data, které se aktualizují velice často) je pro tyto účely skoro výhradně vy-
užíván (tj. generování obrázků na serveru a pak jenom zobrazení na straně
klienta je využívané jenom pro specifické účely). Existuje množství Javascript
knihoven, které je možné pro tento účel využít. Na základě populárnosti jed-
notlivých knihoven bude využitá knihovna Flot. 2.5 [75].

2.7 Vlastní návrh

Vlastní návrh rozšíření je shrnutý na obr. 2.6.
Popis jednotlivých komponent spolupracujících na finálním návrhu:

1. Snort – komponenta reprezentující Snort;
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Obrázek 2.5: Populárnost javascript knihoven pro vykreslení dat (zdroj [76])

2. Snort preprocesor NP-CUSUM – vlastní preprocesor sloužící pro
výpočet a analýzu dat;

3. C knihovna – pro výpočet charakteristiky a metody NP-CUSUM;

4. Unified2 – Snort výstupní soubor ve formátu Unified2 ;

5. Barnyard2 – modifikovaná verze pro práci s extra data;

6. Databáze – pro uchovávání dat (shodná s databází pro Snorby, Base a
jiné grafické nadstavby);

7. Triggery databáze – slouží pro zpracování dat předánych od Bar-
nyard2 do vhodnějších tabulek.

8. php frontend – pro zobrazení dat z databáze a jejich propočet.

Popis jednotlivých akcí a komunikací:

• Komponenty 1 a 2 – registrace funkcí, zpracování paketů, vyvolání 2
typu alertů:

– alert pro výměnu dat – informace jsou ukryté v extra data části
záznamu;

– alert pro informování o překročení thresholdu.

• Komponenta 2 a 3 – volání knihovny pro výpočet síťové charakteris-
tiky a vzorce pro NP-CUSUM;
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Obrázek 2.6: Finální návrh rozšíření včetně ostatních komponent

• Komponenta 1 a 4 – uložení informací o alertu a extra data ze Snortu;

• Komponenta 4 a 5 – extrakce informací z binárního souboru Unified2
a uložení těchto informací do databáze;

• Komponenta 5 a 6 – uložení informací do databáze;

• Komponenta 6 a 7 – úprava dat vložených od Barnyard2 a přeuložení
do jiných tabulek;

• Komponenta 6 a 8 – získávaní dat z databáze a zápis přepočtených
dat do databáze;

• Komponenta 3 a 8 – využití stejné C knihovny (tj. komponenty 3)
pro přepočet historických dat.
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Kapitola 3
Implementace

V rámci této kapitoly bude popsána implementace Snort preprocesoru a C
knihovny pro výpočet síťové charakteristiky a výpočet metody NP-CUSUM.
Dále budou popsány triggery na straně databáze a základní kód pro vykreslení
grafů pomocí php frontendu. Pro lepší pochopení kódu je vhodné se podívat
na komentovaný kód v elektronické příloze, přičemž kód pro implementaci
preprocesoru a C knihovny je dostupný i jako html stránka vygenerovaná
nástrojem doxygen36. Postup nasazení je možné najít v příloze C. Vlastní
implementace dodržovala zvolený návrh.

3.1 Implementace NP-CUSUM preprocesoru
Při vývoji preprocesoru bylo nutné preprocesor po změnách zkompilovat,

čímž se aktualizovala dynamická knihovna a Snort po jeho startu automaticky
používal právě zkompilovaný preprocesor. Aby bylo možné preprocesor debu-
govat, testovat jeho výkon a aby umožňoval restart, bylo nutné zkompilovat
Snort pomocí následující sérii příkazů:
. / c on f i gu r e −−enable−bui ld−dynamic−examples −−enable−debug \

−−enable−r e l oad −−enable−p e r f p r o f i l i n g
make
make i n s t a l l

Kód 3.1: Konfigurace Snortu včetné funkcionality reload

Parametr –enable-build-dynamic-examples zkompiluje Snort i s ukázkovou ša-
blonou pro dynamický preprocesor, kterou je možné editovat a přizpůsobovat.
Pro debugování bylo dále nutné nastavit proměnnou prostředí pomocí příkazu.
export SNORT_DEBUG=0x21

Kód 3.2: Nastavení bash proměnné pro debugování

36doxygen – je multiplatformní nástroj pro tvorbu dokumentace ze zdrojového kódu pro
mnoho programovacích jazyků
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3. Implementace

Konfiguraci vlastního preprocesoru je nutné vložit do Snort konfigurač-
ního souboru. Je nutné specifikovat datový limit pro zápis statistik (saveLi-
mit) v sekundách, parametry pro metodu NP-CUSUM (mikro, eps, theta, thre-
shold), parametry pro výpočet síťové charakteristiky (tj. například 0+1+0+0/0+0+1+0,
přičemž čísla představují konstanty, které budou vynásobeny počtem paketů
ACK, SYN, FIN a RST a to buď v čitateli nebo ve jmenovateli). Jak je vidi-
telné z ukázky, je možné specifikovat více konfigurací (maximálně až 5).

prep roc e s s o r npcusum : saveLimit=60,
id=1 ac t i v e=1 0+1+0+0/0+0+1+0 mikro=1 eps=0.2 theta=1 thre sho ld=5,
id=2 ac t i v e=1 0+0+1+1/0+1+0+0 mikro=1 eps=0.2 theta=1 thre sho ld=5

Kód 3.3: Ukázka konfigurace navrhnutého preprocsoru npcusum

Dále následuje výčet nejdůležitějších metod implementovaných v rámci
preprocesoru NP-CUSUM.

void Setup(void)

Funkce slouží jako vstupní bod pro preprocesor a je vyvolána při startu
Snortu. Funkce registruje všechny metody preprocesoru, které bude vy-
užívat pro inicializaci a reload preprocesoru.

static void Init(struct _SnortConfig *, char *);

Funkce zpracovává konfigurační data ze Snort konfiguračního souboru.
Tyto data jsou jí předána ve formě vstupního parametru. Dále je odpo-
vědná za vytvoření kontextu (tj. struktury, která se bude využívat pro
uchovávání dat v rámci preprocesoru), registraci funkce pro zpracování
paketů a určení jejího pořadí v rámci jiných preprocesorů a za registraci
funkce, která bude sloužit jako callback funkce pro prodání statistik a
vypočtených dat.

static void ProcessPacket(void *, void *);

Hlavní funkce, která byla zaregistrována v předchozí metodě. Bude vy-
volána pro každý paket, přičemž bude uchovávat data do kontextu pre-
procesoru. Po uplynutí definovaného časového intervalu vyvolá alert a
funkci pro předání dat, kde budou předány informace ve formátu jedno-
duchého řetězce.

static Config * ParseConfig(char *);

Funkce zkontroluje správnost konfigurace a vrátí konfigurační strukturu.
V případě nekorektního formátu bude ukončená chybou, čímž dojde
k ukončení Snortu.

int8_t CallBackFunctionExtraDataUnified2(void *data, uint8_t **buf,
uint32_t *len, uint32_t *type);
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3.2. Trigger databáze

Funkce slouží pro uložení připraveného řetězce s napočítanými statisti-
kami. Bude volána vždy po vyvolání alertu určeného pro předání dat
(ohledně statistik), čímž se do záznamu alertu ve formátu Unified2 uloží
i extra data, které budou touto funkci uložena.

static void Reload(struct _SnortConfig *, char *, void **)

V případě, že byl Snort zkompilován tak, aby podporoval funkcionalitu
znovu načítání konfigurace, slouží tato funkce pro načtení nové konfigu-
race, uvolnění paměti staré konfigurace a vyměnění využívaného starého
kontextu za nový.

Výčet nejdůležitějších metod implementovaných v rámci knihovny pro vý-
počet síťové charakteristiky a výpočet metody NP-CUSUM.

void computeNPCUSUMchar(UserData * userdata, Params * par);

Funkce pro výpočet síťové charakteristiky.

void computeNPCUSUMSn(UserData * userdata, Params * par);

Funkce pro výpočet metody NP-CUSUM.

3.2 Trigger databáze
Pro lepší práci s předány daty z dynamického preprocesoru do databáze (tj.

počty různých typů paketů a výpočet jednotlivých prvků vzorce NP-CUSUM)
bylo nutné vytvořit trigger, který kontroluje každé vložení do databáze progra-
mem Barnyard2. Trigger je nutný především z důvodu, že Barnyard2 ukládá
předaná extra data jako řetězec v speciální tabulce (tabulka extra). Jestli toto
vložení obsahuje specifický alert, který jsme definovali pro předání dat (jak
bylo popsáno v návrhu) tak získá data z alertu a uloží je do vhodnějších ta-
bulek, které jsou dále využívány pro vykreslení grafického průběhu metody.

3.3 Frontend a jeho začlenění do grafického
rozhraní Base

Grafická část pro vykreslení průběhu a propočet historických dat je, jak
bylo zmíněno, psaná v jazyce php. Začlenění tohoto rozšíření do grafického
rozhraní pro Snort Base je jednoduché a stačí ho nakopírovat do správné
složky v rámci webové složky webového serveru kde je Base nasazen. Base
využívá jednoduchou autentizaci zvanou PasswordBasicAuth [77]. Aby se na
naše rozšíření aplikovala stejná kontrola přihlašovacích údajů jako pro přístup
do Base, stačí uložit rozšíření do podsložky určené pro webové soubory Base.

Dále následuje výčet nejdůležitějších metod implementovaných v rámci
php frontendu.
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3. Implementace

function createPdo($hostname,$username,$password)

Funkce vytvoří objekt reprezentující aktivní připojení k databázi. Tento
objekt je globální a je využíván v metodách, které potřebují k databázi
přistupovat.

function getArrayDatabase($id)

Funkce získá data z databáze pro konkrétní konfigurace (danou paramet-
rem). Tyto data se využívají pro zobrazení interaktivního grafu průběhu
metody NP-CUSUM.

function getTableOfChanges($id)

Funkce přistupuje do databáze a získává seznam všech konfigurací Snortu
při jeho spuštění. Tato informace se přenáší do databáze vždy při spuš-
tění Snortu. Obdobná funkce získává seznam všech akcí, v rámci kterých
se přepočítávaly historická data.

function validateData()

Funkce validuje vstupní data určená pro přepočet historických dat.

function recomputeData()

Funkce slouží pro vlastní propočet historických dat.

function computeCharacteristic($active,$numack,$numsyn,$numfin,
$numrst,$denumack,$denumsyn,$denumfin,$denumrst,$ackCountData,
$synCountData,$finCountData,$rstCountData,$char)

Funkce počítá síťovou charakteristiku pomocí volání externí C knihovny.
Knihovna je shodná s knihovnou využívanou pro Snort a to především
z důvodu, aby se zbytečně neduplikovala implementace metody pro vý-
počet síťové charakteristiky a metody NP-CUSUM. Pro účely volání
této knihovny byl vytvořen ještě pomocný C program, který vstupní
parametry uloží do vhodných struktur a pak zavolá vlastní C knihovnu
s implementací NP-CUSUM.

function computeSn($active,$epsilon,$mikro,$theta,$Sn,$char)

Funkce využívá stejný princip jako předchozí funkce a volá externí pro-
gram, který využívá C knihovnu, pro metodu NP-CUSUM a výpočet
charakteristiky.

Dále následuje výčet nejdůležitějších metod implementovaných v jazyce
javascript:

function functionGen(par1,par2)

Funkce se vyvolá po kliknutí na html tlačítko (Generate) a vygeneruje
konfiguraci, kterou je možné zkopírovat a vložit do Snort konfiguračního
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3.4. Problémy implementace

souboru. Využití této funkcionality nastává po tom, co uživatel přepočítá
historická data a odhadne parametry, které by chtěl použít. Po zadání
nové konfigurace pro Snort je nutné Snort instruovat pro znovu načítání
konfigurace (toto se realizuje pomocí zaslání signálu SIGHUP procesu
Snortu tj. například pomocí kill -SIGHUP <snort pid>).

function functionFill(par1,par2)

Funkce se vyvolá po kliknutí na html tlačítko (Fill) a předvyplní data
v html formuláři pro přepočet historických dat na základě odpovídajícího
řádků v tabulce.

3.4 Problémy implementace
Při vývoji Snort preprocesoru se často využívá možnost číst pakety přímo

ze zaznamenaného souboru místo naslouchání na síťovém rozhraní. Bohužel
Snort není schopný získat informace o tom, kdy byly pakety zaznamenány
v originálním .pcap souboru a zpracuje zaznamenané pakety co nejrychleji.
Proto je problém vyvíjet rozšíření, které by mělo po určité době vykonat akci,
jelikož tato doba musí být reprodukována v reálném čase a nestačí jenom
poskytnout Snortu zachycenou komunikaci se správným časováním. Navržený
preprocesor proto využívá systémový čas pro kontrolu jestli uplynul stanovený
časový limit a jestli je nutné předat data do databáze.
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Kapitola 4
Testování

Testování navrženého a implementovaného rozšíření bylo realizováno ve
dvou částech. První v rámci testovacího prostředí, kde byl provoz simulován a
jednotlivé anomálie byly vyvolány. V rámci druhé části testování byly využity
data z reálného provozu.

4.1 Testovací prostředí a simulace provozu a
anomálií

Testování probíhalo ve virtuálním prostředí VMWare Hypervisoru37 ESXi.
Virtuální servery byly přiřazeny do samostatné virtuální sítě a jejich provoz
byl simulován pomocí nástroje netcat. Reálná komunikace z produkce byla
přehrána nástrojem tcpreplay.

4.2 Simulace provozu

4.2.1 Popis testování

Provoz byl simulován pomocí nástroje netcat, který umožňuje jednodu-
chým způsobem naslouchat na vybraném portu, navázat spojení a transpor-
tovat data.

Detekovatelné anomálie popsané v rámci návrhu bylo možné realizovat
velice jednoduše a to snahou o komunikaci s nedostupnou službou, nedostup-
ným serverem, skenováním portů a nárůstem dlouhotrvajících spojení. Nebyly
simulovány všechny anomálie vyjmenované v návrhu.

Pro zamezení vlivu jiných aplikací, které se snaží komunikovat do internetu
v rámci svého standardního chování (tj. především kontrola aktualizací) byl

37Hypervisor – hypervizor typu 1 běží přímo na hostitelském hardwaru, zde monitoruje
a řídí běh virtualizovaných strojů (guestů) z hlediska hardwarových prostředků, hostovaný
operační systém tak funguje na jiné úrovni, pod hypervizorem
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4. Testování

VMWare ESX

LA
N Internet

Station06
(pfSense Firewall)

Station01 Station02

Station03

Station04
(Snort)

Station05

Obrázek 4.1: Testovací prostředí

monitorován jenom provoz na vybraných portech (TCP porty 50000-50050),
za tímto účelem byl mírně pozměněn kód Snort rozšíření a to konkrétně ná-
sledujícím kódem v části pro zpracování paketů:

#de f i n e FILTER 1
#de f i n e FILTERPORTMIN 50000
#de f i n e FILTERPORTMAX 50050

// . . .

i f (FILTER == 1 &&
(( p−>src_port < FILTERPORTMIN | | p−>src_port > FILTERPORTMAX) &&
(p−>dst_port < FILTERPORTMIN | | p−>dst_port > FILTERPORTMAX))
)

return ;

Kód 4.1: Ukázka upraveného kódu pro filtrování paketů dle TCP portu

Diagram testování je znázorněn na následujícím obr. 4.2, v rámci kterého jsou
znázorněny jednotlivé pravidelně se opakující akce o navázání TCP spojení a
časový interval pro opakování navázání spojení. Červenou linií jsou znázorněny
jednotlivé anomálie, které nastali jednorázově a jejich čas výskytu je popsán
v tabulce 4.1. Zároveň jsou v tabulce zvýrazněny charakteristiky, které by
měly být ovlivněné.

66



4.2. Simulace provozu

ID Anomálie Anomálie Čas Ovlivněné char.

A1 Přenosu objemu dat (2MB) 16:58 – 17:00 4

A2 Nedostupnost služby 1x 18:59 – 19:01 1,2,3

A3 Nedostupnost služby 2x 19:05 – 19:08 1,2,3

A4 Nedostupnost služby 4x 19:15 – 19:22 1,2,3

A5 Nedostupnost služby (blokování) 2x 20:42 – 21:00 1

A6 Skenování portů – SYN (blokování) 21:37 1

A7 Skenování portů – SYN 21:43 1,2,3

A8 Skenování portů – FIN 21:55 2,3

Tabulka 4.1: Simulace anomálií

V rámci simulace budou zkoumány následující síťové charakteristiky. Bližší
popis charakteristik je popsán v kapitole návrhu.

1. Poměr paketů typu (SYN) a paketů typu (FIN)

2. Poměr paketů typu (FIN+2*RST) a paketů typu (SYN)

3. Poměr paketů typu (RST) a paketů typu (FIN)

4. Poměr paketů typu (ACK) a paketů typu (0,5*SYN)

Pro všechny zmíněné síťové charakteristiky platí, že větší počet zkoumaných
dat v jednotlivých intervalech pro počítání síťové charakteristiky (v našem
případě zvýšením provozu nebo zvětšením velikosti intervalu pro výpočet cha-
rakteristiky) se výrazněji přibližuje k střední hodnotě a vykazuje menší od-
chylky od průměru. Pro zvýšený provoz je proto velice důležité správně od-
hadnout interval pro výpočet síťové charakteristiky i parametry pro metody
NP-CUSUM, které ovlivňují citlivost na změny (θ, ε).

4.2.2 Výsledky testování

Výsledky testování potvrdily předpoklady a všechny anomálie byly de-
tekovány nárůstem očekávaných síťových charakteristik. Pohledem na grafy
charakteristik můžeme ověřit, že stoupající průběhy odpovídají anomáliím po-
psaným v tabulce 4.1.
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<- TCP port 50004/10s 
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nmap -Pn -sS ->

nmap -Pn -sS ->
nmap -Pn -sF ->

Obrázek 4.2: Grafické zobrazení způsobu testování

4.3 Testovaní reálného provozu

4.3.1 Popis testování

V rámci tohoto testování nebyl provoz generován, ale byl využít zachycený
reálný provoz. V porovnaní s předchozím testováním tady nemáme úplnou
kontrolou nad provozem a nebudeme vyvolávat anomálie, jenom je detekovat
a snažit se vyvodit závěry.

Data jsou volně ke stažení na internetu a jedná se o provoz zachycený
v rámci komunikace s Amazon Honeypot [78]. Honeypot je většinou nějaký
vyhrazený OS, případně jenom vyhrazený software, který se v rámci produkce
nevyužívá a nemá tedy prakticky žádný význam pro funkčnost infrastruktury
a systémů. Z tohoto důvodů se předpokládá, že nikdo nemá žádný důvod
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4.3. Testovaní reálného provozu

Obrázek 4.3: Simulace provozu – Charakteristika č. 1 – (SYN/FIN)

Obrázek 4.4: Simulace provozu – Charakteristika č. 2 – ((FIN+2*RST)/SYN)
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Obrázek 4.5: Simulace provozu – Charakteristika č. 3 -(RST/FIN)

Obrázek 4.6: Simulace provozu – Charakteristika č. 4 -(ACK/SYN)
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4.3. Testovaní reálného provozu

na daný zdroj přistupovat a všechny přístupy na Honeypot představují bez-
pečnostní událost (tj. někdo se snaží přistoupit na službu, na kterou nemá
oprávnění). Jednoduše řečeno Honeypot je vlastně past na útočníky, kteří jsou
pak identifikováni a jejich další akce po možném přihlášení na Honeypot jsou
monitorovány.

Pro přehrání zachycené komunikace v Snortu je možné při jeho spuštění
jednoduše definovat vstupní soubor (typu pcap) ze kterého má danou komu-
nikaci číst. Bohužel ji Snort přečte co nejrychleji umí, což je pro naše účely,
kdy chceme každých několik sekund počítat statistiky a tento čas porovná-
váme se systémovým časem, nevhodné. Proto je nutné využít nástroj tcpreplay,
který umožňuje zachycenou komunikaci znovu přehrát. Zároveň umožňují po-
mocné nástroje v rámci tcpreplay (tcprewrite) změnit odesílatele a příjemce
paketů a určit zrychlení přehrání komunikace [79]. Problém při využití nástroje
tcpreplay je především to, že když znovu vyšleme historickou komunikaci do
sítě, tak bude příjemce komunikace odpovídat pomocí paketů typu RST, což
je pro naše účely nevhodné a výpočet charakteristik bude tím pádem velice
zkreslen. Naštěstí je toto možné vyřešit nastavením odesílatele paketu stej-
ného jako příjemce, pak stanice, která paket získá nebude sama sobě zasílat
pakety typu RST po síti.

Přípravu vlastní přehrání dat byla realizována pomocí následujících pří-
kazů:

#!/ bin / bash
#s e t the d e s t i n a t i o n address
t cp r ewr i t e −− i n f i l e=amazont . pcap −−o u t f i l e=temp1 . pcap \

−−dstipmap =0 . 0 . 0 . 0 /0 : 1 92 . 1 68 . 1 00 . 1 04 \
−−enet−dmac=00:0C: 2 9 : 8B: 5 1 : 1C

#s e t the source address
t cp r ewr i t e −− i n f i l e=temp1 . pcap −−o u t f i l e=temp2 . pcap \

−−srcipmap =0 . 0 . 0 . 0 /0 : 1 92 . 1 68 . 1 00 . 1 04 \
−−enet−smac=00:0C: 2 9 : 8B: 5 1 : 1C

#recompute the checksum
t cp r ewr i t e −− i n f i l e=temp2 . pcap −−o u t f i l e=f i n a l . pcap \

−−f ixcsum

#send the modi f i ed packe t s wi th a c c e l e r a t i o n 25
t cprep lay −− i n t f 1=eth0 −−mu l t i p l i e s=12 f i n a l . pcap

Kód 4.2: Ukázka přípravy dat pro tcpreplay

Data byla zachycena za období 12 dní. Z důvodu zrychlení testování byly
přehrány rychleji, přičemž byl zároveň zmenšen limit pro počítání charakte-
ristiky aby odpovídal 5 minutám v reálném čase (tj. 300 sekund bylo nutné
zmenšit 12 násobně na 25 sekund).

Jelikož jsou data stáhnuté s veřejných zdrojů, nemáme možnost zjišťovat
důvody určitých anomálií.
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Station04 
(Snort)

Station03

Station05
(server blokující všechnu komunikaci)Station01 Station02

Station06
(pfSense Firewall)

tcpreplay –multiplies=12 
int1=eth0 final.pcap

Obrázek 4.7: Grafické zobrazení způsobu testování dat z realného provozu

4.3.2 Výsledky testování

Po přehrání byla nejdřív realizována analýza počtů různých typů paketů
ve sledovaném období za každých 5 minut (v reálném čase). Rozložení počtu
paketů v jednotlivých intervalech je znázorněné na obr. 4.8. Z diagramu vy-
plývá správnost předpokladu, že provoz na Honeypotu nebyl příliš vysoký a
nejvíce zastoupený počet paketů v jednotlivých intervalech je pod hranici 50.
To znamená, že výpočet charakteristik bude citlivý na změny (tj. jestli počet
paketů SYN převýší počet paketů FIN dvojnásobně, je rozdíl jestli se jedná
v absolutních číslech o tisíce, nebo o jednotky paketů, které možno považovat
za méně významné až bezvýznamné).

Po aplikování konkrétních charakteristik je možné usoudit, že implemento-
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4.3. Testovaní reálného provozu

23%
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Počty TCP paketů v intervalech
<10< <50< <100< <500< <1000< <5000< <35000

Obrázek 4.8: Rozložení počtů paketů v produkčních datech

vaná metoda není vhodná pro malý provoz (tj. odhadem řádově pod přibližně
200 paketů za interval). Malé změny mají velké dopady a proto není možné
správně usuzovat o anomáliích, které nastaly.

Z grafů v příloze F vidíme, že rozšíření je možné využít i na data z reál-
ného provozu. V rámci grafů jsou bohužel neodpovídající časy, jelikož je celý
provoz 12 krát zrychlen. Konkrétní zvýšené hodnoty v grafech nejsem schopný
vysvětlit, jelikož tato metoda není založena na signaturach, ale na behavio-
rální analýze a pro vysvětlení bych potřeboval dodatečné informace. Je ale
vhodné předpokládat, že zvýšené hodnoty jednotlivých charakteristik odpoví-
dají některým z anomálií popsaných v rámci návrhu v tabulce 2.1. Dále je ale
nutné si uvědomit, že pro malý provoz je využívaný preprocesor velice citlivý
na malé změny, což můžeme v grafech ve velké míře pozorovat.
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Závěr

Cílem práce bylo seznámit se s problematikou IDPS systémů, možností je-
jich nasazení, pochopení přínosů a kvalitativních měřítek. Konkrétní možnosti
systému a způsob zpracování toku síťových dat za účelem detekce útoků byl
vysvětlen na opensourcovém IDPS Snort, který je velice populární, a to i přes
nedostatky, které vykazuje především vůči komerčním řešením.

Byly diskutovány výhody a nevýhody detekce útoků na základě signatur,
kterou převážně používá SNORT a provedena rešerše statistických metod za-
ložených na principu detekce bodu změny určité síťové charakteristiky. Tyto
metody mají výhodu především v tom, že jsou nezávislé od konkrétních apli-
kačních a komunikačních protokolů. Na druhé straně je nutný výzkum a testo-
vání, a to ve větší míře než v případě signatur, kde přesně víme, co způsobilo
poplach. Kvalita těchto metod přímo závisí na kvalitě síťové charakteristiky
pomocí které se snažíme detekovat bod změny.

Další cíl práce bylo vytvořit rozšíření IDP systému Snort pro vybranou
metodu detekce bodu změny a vybranou síťovou charakteristiku. Byla vy-
brána metoda NP-CUSUM, především pro její výpočetní nenáročnost a dobré
výsledky v porovnání s jinými metodami. Kapitola návrh se podrobně věno-
vala popisu různých způsobů implementace, přičemž byly vybrány ty způsoby,
které nejvíce odpovídají architektuře Snortu a definovaným požadavkům.

Snort není pro implementovanou metodu zcela vhodný, jelikož standardně
neslouží pro vykreslení grafického průběhu síťových informací, jak je vhodné
při implementaci metody NP-CUSUM. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit
vlastní webové grafické rozhraní, ve kterém je možné nejen zobrazit průběh
statistiky NP-CUSUM, ale i propočítávat historická data za účelem hledání
nejlepších parametrů. Po nalezení vhodné konfigurace je možné grafické roz-
hraní a způsob přeposílání dat do databáze deaktivovat. Implementovaný způ-
sob předávání dat ze Snortu do databáze činí toto rozšíření unikátní a tento
způsob je možné využít i pro jiná rozšíření, pro které se hodí grafické zobrazení
průběhu detekčních statistik nebo jiných dat.
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Závěr

V rámci testování rozšíření byla testována detekce vybraných anomálií,
která fungovala dle očekávání. Při testování dat z reálného provozu bylo zjevné,
že je složité vytvářet hypotézy a závěry ohledně anomálií, když nemáme infor-
mace co se v provozu reálně dělo. Dále bylo zjevné, že charakteristika pro nízký
provoz je velice citlivá na malé změny, proto je navržené rozšíření vhodnější
využívat pro větší provoz.

Možné budoucí vylepšení rozšíření vidím především v nasazení jiné sí-
ťové charakteristiky než poměrů různých typů paketů, které se bude využívat
v rámci preprocesoru NP-CUSUM. Vytvořené rozšíření je možné také rozšířit
o jiné statistické detekční metody.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

HW Hardware

SW Software

IDS Intrusion Detection System

IPS Intrusion Prevention System

IDPS Intrusion Detection and Prevention System

NGF Next Generation Firewall

SPAN The Switched Port Analyzer

RSPAN Remote SPAN

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

SIEM Security information and event management

FDDI Fiber Distributed Data Interface

PPTP Point to Point Tunnelig Protocol

MPLS Multiprotocol Label Switching

Cisco HDLC Cisco High-Level Data Link Control

API Application Programming Interface

SIP Session Initiation Protocol

GUI Graphical User Interface

SIEM Security Information and Event management

IOS Cisco Internetwork Operating System
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A. Seznam použitých zkratek

DoS Denial of Service

ISP Internet Service Provider

OS Operační systém

DAQ Data Acquisition library

TCP Transmission Control Protocol

IP Internet Protocol

SNMP Simple Network Management Protocol

HTTP Hypertext Transfer Protocol

FAR False Alert Rate

Add Average Detection Delay

SMA Simple Mobing Average

WMA Weighted Moving Average

SSH Secure Shell

API Application Programming Interface

SQL Structured Query Language

SSL Secure Sockets

SOHO Small Office Home Office

ARP Address Resolution Protocol

AD Active Directory
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Příloha B
Ukázka výsledného grafického

rozhraní
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B. Ukázka výsledného grafického rozhraní

Obrázek B.1: Ukázka hlavního grafu průbehu NP-CUSUM, v grafu je možné
interaktivně přibližovat na určitou oblast a hodnota kurzoru myši je zobrazo-
vána vpravo nahoře

Obrázek B.2: Ukázka formuláře pro přepočet historických dat
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Obrázek B.3: Ukázka tabulek s počátečnou konfigurací při startu Snortu a
s historií konfigurací přepočtů, včetně políček pro vygenerování konfigurace
přímo do Snortu, nebo předvyplnění hodnot pro přepočítání
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Příloha C
Postup nasazení

1. Snort NP-CUSUM preprocesor – V příloze je možné najít nejnovější
verzi Snortu v čase psaní práce (2.9.7.2), která obsahuje NP-CUSUM
preprocesor i ukázku konfigurace ve vzorovém Snort konfiguračním sou-
boru. Proto stačí využít tuto modifikovanou verzi a nainstalovat ji stej-
ným způsobem jako klasický Snort, tj. pomocí make-tools. Doporučuji
zkompilovat Snort i s funkcionalitou pro znovu načítání konfigurace,
kterou podporuje i nový NP-CUSUM preprocesor (tj. využít parame-
try –enable-debug =-enable-reload –enable-perfprofiling). Snort musí být
konfigurovaný, aby byl jeho výstup ve formátu unified2.

2. Přenos dat do databáze – V prvním kroku je nutné vykonat stan-
dardní postup od nástroje Barnyard2 pro vytvoření databáze a vlastních
tabulek, přičemž se při vytvoření tabulek využijí sql skripty z modifiko-
vané verze Barnyard2 ve složce source /usr/local/src/firnsy-barnyard2/barnyard2-
2-1.13/schemas/create_mysql. Dále je nutné spustit sql skripty z elek-
tronické přílohy, které vytvoří tabulky a triggery se kterými pracuje
grafický frontend.

3. Grafické zobrazení – Frontend stačí uložit do vhodné složky webového
serveru, aby byl přístupný i z jiných stanic. V případě začlenění do Base
je nutné ho začlenit do adresářové struktury, která je chráněná pomocí
autentizace a případně modifikovat Base, aby obsahoval hyperlinkový
odkaz na toto grafické rozhraní.

Postup spuštění obsahuje následující kroky:

• spustit webový server;

• spustit databázi;

• spustit Barnyard2 jako příkaz nebo démon;

• spustit Snort jako příkaz nebo démon.
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Příloha D
Výkonnost preprocesoru

NP-CUSUM

Test výkonnosti preprocesoru NP-CUSUM byl realizován v rámci testování
dat z realného provozu. Důležité hodnoty jsou především checks a avg/check
na kterých vidíme, že nejsou vyšší než hodnoty ostatní preprocesorů, například
preprocesoru sfportscan. Toto testování je popsáno blíže v 4.3.
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D. Výkonnost preprocesoru NP-CUSUM
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Příloha E
Konkrétní parametry využité při

testování

(SYN/FIN)
Čitatel SYN=1 ACK=0 FIN=0 RST=0
Jmenovatel SYN=0 ACK=0 FIN=1 RST=0
Jiné µ=1 ε=1 θ=0,01 threshold=5

(FIN+2*RST)/SYN
Čitatel SYN=0 ACK=0 FIN=1 RST=2
Jmenovatel SYN=1 ACK=0 FIN=0 RST=0
Jiné µ=1 ε=1 θ=0.01 threshold=3

(RST/FIN)
Čitatel SYN=0 ACK=0 FIN=0 RST=1
Jmenovatel SYN=0 ACK=0 FIN=1 RST=0
Jiné µ=0,006 ε=1 θ=0,0002 threshold=2

(ACK/0.5*SYN)
Čitatel SYN=0 ACK=1 FIN=0 RST=0
Jmenovatel SYN=0,5 ACK=0 FIN=0 RST=0
Jiné µ=5 ε=1 θ=3 threshold=14

Tabulka E.1: Konfigurační parametry pro simulace provozu

(SYN/FIN)
Čitatel SYN=1 ACK=0 FIN=0 RST=0
Jmenovatel SYN=0 ACK=0 FIN=1 RST=0
Jiné µ=1,5 ε=1 θ=0,2 threshold=30

(FIN+2*RST)/SYN
Čitatel SYN=0 ACK=0 FIN=1 RST=2
Jmenovatel SYN=1 ACK=0 FIN=0 RST=0
Jiné µ=1 ε=0,2 θ=1 threshold=12

(RST/FIN)
Čitatel SYN=0 ACK=0 FIN=0 RST=1
Jmenovatel SYN=0 ACK=0 FIN=1 RST=0
Jiné µ=0,1 ε=0,08 θ=1 threshold=8

(ACK/0.5*SYN)
Čitatel SYN=0 ACK=1 FIN=0 RST=0
Jmenovatel SYN=0.5 ACK=0 FIN=0 RST=0
Jiné µ=80 ε=1 θ=4 threshold=6000

Tabulka E.2: Konfigurační parametry pro přehrání dat z realného provozu
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Příloha F
Výsledné grafy z testování dat

z reálného provozu

Obrázek F.1: Realný provoz – Charakteristika č. 1 (SYN/FIN)
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F. Výsledné grafy z testování dat z reálného provozu

Obrázek F.2: Realný provoz – Charakteristika č. 2 ((FIN+2*RST)/SYN)

Obrázek F.3: Realný provoz – Charakteristika č. 3 (RST/FIN)
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Obrázek F.4: Realný provoz – Charakteristika č. 4 (ACK/SYN)
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Příloha G
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

barnyard2-modification ................barnyard2 – modifikovaný
database-scripts .............................databázové skripty
php-frontend ...............................grafický php frontend
snort

snort-2.9.7.2-npcusum.zip ...kompletní snort s npcusum prep.
snort-npcusum-preproc........zdrojové kódy pro npcusum prep.
snort-doxygen-doc.........dokumentovaná verze npcusum prep.

text ....................................................... text práce
kenizmic_2015dipl.pdf.................text práce ve formátu PDF
kenizmic_2015dipl.ps....................text práce ve formátu PS

101


	Odkaz na tuto práci
	Úvod
	Struktura práce

	Analýza
	Intrusion detection/prevention systémy
	Evoluce firewallu
	Rozdelení systému pro detekci pruniku
	Zpusoby nasazení systému pro detekci útoku
	Duvody pro nasazení IDPS systému
	Trendy v IDPS systémech

	Snort
	Architektura
	Existující rozšírení Snortu
	Srovnání Snort s jinými IDPS systémy

	Metody detekce anomálií
	Signatury
	Metody typu ad-hoc
	Behaviorální analýza
	Statistické metody
	Snort a zpusoby detekce anomálií
	Srovnání


	Návrh
	Zvolené statistické metody pro detekci bodu zmeny
	Zvolené sítové charakteristiky
	Požadavky návrhu
	Rozšírení Snortu
	Dynamická API pro detekci
	Dynamický preprocesor
	Výber zpusobu rozšírení

	Predávání dat
	Predávání dat pomocí souboru
	Predávání dat pomocí prímého prístupu do databáze
	Predávání dat pomocí neprímého prístupu do databáze pomocí Barnyard2
	Výber zpusobu predávání dat

	Grafické vykreslení dat
	Vlastní návrh

	Implementace
	Implementace NP-CUSUM preprocesoru
	Trigger databáze
	Frontend a jeho zaclenení do grafického rozhraní Base
	Problémy implementace

	Testování
	Testovací prostredí a simulace provozu a anomálií
	Simulace provozu
	Popis testování
	Výsledky testování

	Testovaní reálného provozu
	Popis testování
	Výsledky testování


	Záver
	Literatura
	Seznam použitých zkratek
	Ukázka výsledného grafického rozhraní
	Postup nasazení
	Výkonnost preprocesoru NP-CUSUM
	Konkrétní parametry využité pri testování
	Výsledné grafy z testování dat z reálného provozu
	Obsah priloženého CD

