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Sammanfattning 
Det här examensarbetet undersöker effektiviteten hos ett Intrusion Detection System 
(IDS). Ett IDS är ett system som skall upptäcka om klienter på ett nätverk attackeras 
av en ”hacker” eller om någon obehörig försöker inkräkta, ungefär som en vakthund. 
Det IDS som testats är Snort, ett mycket populärt IDS skrivet med öppen källkod. 

Syftet med studien är att kunna påvisa huruvida ett IDS är ett bra komplement till ett 
systems säkerhet eller inte, då det gjorts väldigt få metodiska undersökningar av 
Snort, och IDS i allmänhet. 

Den studie som gjorts utfördes med hjälp av ett antal experiment i en 
laborationsmiljö, där effektiviteten hos Snort sattes på prov med hjälp av olika typer 
av attacker.  

Utifrån det resultat som uppkom så går det att konstatera att ett IDS absolut är ett 
komplement värt att överväga för en organisation som är villig att ägna de resurser 
som systemet kräver, då ett högt antal av de utförda attackerna upptäcktes – attacker 
som anti-virus eller brandväggar inte är skapade för att reagera på. 

   

 

Nyckelord: Intrångsdetekteringssystem, IDS, Snort, säkerhet, nätverk 
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1  Introduktion 
I takt med att fler företag och nätverk kopplas samman och vidare ut till Internet så 
ökar även kraven på säkerhet. Direkt kan systemen attackeras eller undersökas om de 
har några kända svagheter. Idag finns många kända säkerhetsmekanismer och system 
så som antivirus, brandväggar, väl uppdaterade system och accesslistor, vilka alla kan 
bidra till en säkrare nätverksmiljö för både företag och privatpersoner, men trots att 
dessa hjälpmedel är till stor nytta finns det dock ett flertal hot som de inte klarar av. 
Hot som ovan nämnda system ofta inte är lämpade att stå emot är  direkta attacker 
från en målmedveten ”hacker” eller mer avancerade typer av attacker som utnyttjar 
olika säkerhetshål. 

Intrusion Detection Systems(IDS) är system vars uppgift är att detektera och i vissa 
fall även förhindra (ibland kallade Intrusion Prevention Systems) hot genom att 
använda sig av fördefinierade regler. Det finns en hel uppsjö olika produkter inom 
detta område, både proprietära och gratisapplikationer. Många av de proprietära 
produkterna är ofta de även baserade på öppen källkod, men modifierade för att passa 
tillverkarens önskningar (Hayati Karun, 2005). Ett IDS kan jämföras med ett nätverks 
”vakthund” som antingen motverkar hotet eller gör administratören uppmärksam på 
att en läcka har skett och att något har kommit igenom brandväggen. 

Generellt sett så finns det tre olika stora klasser av analysmetoder för IDS, nämligen 
signatur-detekteringssystem (eng. signature detection system), 
anomalidetekteringssystem (eng. anomaly detection system) samt hybridsystem (eng. 
hybrid detection system). Signaturdetekteringssystem arbetar genom att jämföra 
mönster som strömmar med trafik mot kända skadliga mönster för att upptäcka hot. 
Anomalidetekteringssystem jämför dataströmmar med ”normala” strömmar för att 
upptäcka hot, det vill säga att den upptäcker om en användare gör något som den inte 
brukar göra, och alarmerar om detta. Hybridsystem är som namnet antyder en 
blandning mellan signatur- och anomali-detekteringssystem (Hayati Karun, 2005). 

IDS-tekniker är under ständig utveckling med målet att skapa ännu säkrare nätverk 
och dator-infrastrukturer. Trots alla lovord gällande IDS samt att de utvecklats under 
en lång tid så finns det fortfarande ett flertal utmaningar inom området. Enligt García-
Teodoro, et al.(2008) så är en av dessa avsaknaden till lämpliga utvärderingsmetoder 
och ett generellt ramverk för hur utvärderingar och jämförelser skall ske.  

Enligt en undersökning från VanDyke Software år 2003 så kände 66% av de 
tillfrågade företagen att intrång i systemen var de största hoten mot deras organisation 
samt att 86% ansåg att endast brandvägg inte var skydd nog. Utöver detta så hittas i 
genomsnitt 20 till 40 nya svagheter i väl använda nätverks- och datorprodukter varje 
månad, vilket ytterligare understryker bristen på säkerhet i dagens datormiljöer 
(Patcha & Park, 2007). 

Det understryks hur en djupare analys av detta behövs för att få fram pålitliga 
jämförelser. National Institute for Standards and Technology (NIST) föreslår även de 
att robusta och pålitliga värden för NIDS-tester behövs (Mell et al., 2003). Vidare 
skriver García-Teodoro, et al.(2008) att tester antingen kan göras i riktiga miljöer eller 
i laborationsmiljöer, men att de flesta förespråkar en laborationsmiljö. Orsaken till 
detta är att trots att en riktig miljö kommer leda till mer korrekta testresultat men att 
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det kan öka riskerna för potentiella riktiga angrepp samt att det kan bli störningar i 
system från simulerade attacker under testerna. I en laborationsmiljö finns dessutom 
möjligheten att kontrollera nätverksflödet och se skillnader direkt utan utomstående 
assistans. Det största problemet med att utföra NIDS-undersökningar i en 
laborationsmiljö är att utvärderingen kräver att både simulerade attacker samt 
bakgrundstrafik måste skapas, vilket i sig är en komplicerad uppgift. Slutligen skriver 
även  García-Teodoro, et al.(2008) att all den forskning som gjorts angående NIDS i 
sig är ett bevis på hur viktiga system de är, men att det fortfarande finns många stora 
utmaningar. 

Att välja IDS för ett företag eller organisation är ingen lätt uppgift oavsett om det 
gäller öppen källkod eller proprietära, främst för att IDS är komplexa applikationer 
som generellt tar lång tid att sätta sig in i och lära sig även för en erfaren 
administratör. Detta examensarbete syftar på att utvärdera ett av de IDS som finns 
tillgängliga på marknaden för att underlätta för administratörer som inte är så insatta i 
ämnet att hitta ett system som passar dem och deras organisations krav och önskemål. 

Det IDS som utvärderades var Snort. Detta system kallar sig för IDS/IPS ”de facto-
standard” och är en öppen källkods-lösning med stor användarbas och med många 
samfungerande mjukvaror tillgängliga, både proprietära lösningar såväl som öppna 
källkodslösningar. Snort är det absolut mest använda IDS som är baserat på öppen 
källkod och de tilläggsapplikationer som finns tillgängliga gör Snort till ett mycket 
flexibelt IDS som kan anpassas till de flesta typer av organisationer. 

Detta arbete har haft för avsikt att undersöka huruvida ett IDS är ett pålitligt skydd 
gentemot attacker, samt om systemen håller vad de lovar. 

Ett nätverks säkerhet byggs upp i lager. Anti-virus, brandväggar, IDS och dylikt är 
vardera är ett lager i säkerhetsstrukturen. Ju fler lager säkerhet, desto mer brukar i sin 
tur tyvärr användbarheten minska, vilket innebär att ett avvägande alltid måste göras 
angående om på vilken nivå säkerheten måste ligga (Cassidy & Dries, 2000).  

Att säkerheten byggs upp i lager innebär också att säkerheten aldrig kan vara optimal 
med bara ett, om än väldigt effektivt, lager, utan att systemet då skulle få ett flertal 
andra ”svaga länkar” för en hacker att utnyttja. Ett IDS upptäcker aktivitet som många 
av de andra lagren aldrig skulle reagera på, men det viktigaste är ändå att det ses som 
ett komplement till säkerheten, och inte som hela säkerheten, oavsett hur många 
attacker som upptäckts. 

Efter de experiment som gjorts så går det absolut konstatera att Snort vore ett bra 
komplement till ett nätverks säkerhet, då 80 % av de utförda attackerna upptäcktes. 

Då resultaten från experimentet blev såpass högt som det blev känns det väl motiverat 
att rekommendera Snort som IDS eller IPS för en organisation. För att Snort ska vara 
till någon nytta är det dock värt att nämna att organisationen måste vara villig att 
tillägna systemet den tid det kräver, då det inte spelar någon roll hur många attacker 
Snort upptäcker, om ingen övervakar och reagerar på hoten. 
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2  Bakgrund 
Intrångsdetekteringssystem (eng. Instrusion detection systems) är system vars uppgift 
är upptäcka hot mot ett system och göra administratörerna till systemet 
uppmärksamma på vad det är för typ av hot. Detta görs genom att analysera all den 
trafik som går genom nätverk och därigenom klassificera den som skadlig eller 
ofarlig. De finns ett antal olika typer av IDS så som klient-baserade IDS (eng. host 
based), mål-baserade (eng. target IDS) och nätverks-baserade (eng. network based) 
(Hayati Karun, 2005). Den typ av IDS som refereras till och skall utvärderas i denna 
rapport är den nätverksbaserade varianten av  IDS (NIDS). 

Då fler punkter för access till företags nätverk skapas så resulterar detta i större risker 
för intrång och attacker. Förutom hot från ”stereotypa hackers” så finns även hot från 
missnöjda anställda, oetiska företag samt till och med terroristorganisationer (Patcha 
& Park, 2007).  

Anderson (1980) föreslog tidigt intrångsdetektering med hjälp av klassificering av 
onormalt beteende, vilket fortfarande används. De tre klasserna av hot var externa 
intrång (eng. external penetration), interna intrång (eng. internal penetration) samt 
resursmissbruk (eng. misfeasance). Externa intrång definieras som intrång som utförs 
av i nätverket ej auktoriserade användare, interna intrång utförs av auktoriserade 
användare men som inte är auktoriserade för just den datan som äventyrats och 
resursmissbruk definieras som felanvändande av auktoriserad tillgång till både system 
och dess data. 

 

2.1 Modell över IDS 
Figur 1 visar en förenklad modell över hur ett vanligt IDS fungerar. Heldragna pilar 
visar dataflöde och prickade pilar visar svar på intrång eller misstänkt aktivitet. Enligt 
Axelsson (1998) innehåller ett IDS följande delar: 

 

Figur 1: Generaliserad bild av ett IDS, baserad på figur i Axelsson (1998). 



 

 4 

•••• Audit collection: Audit collection, eller audit data collection, är den modul av 
IDS som samlar in data för granskning. Datan som samlas in analyseras för att 
hitta spår av misstänkt aktivitet. Den data som samlas in beror på vilken typ av 
IDS som används, men kan exempelvis vara baserad på loggar från datorer, 
nätverkstrafik eller applikationer. 

•••• Audit storage: Vanligtvis så sparas granskad data över en mycket lång tid för 
att kunna användas i senare jämförelser. Detta innebär dock att datamängderna 
blir mycket stora, vilket är ett av de problem som utvecklare av IDS ställs inför. 

•••• Analysis and detection: Analysis and detection kan ses som den största och 
mest centrala modulen av ett IDS. Det är i denna del som som systemets 
algoritmer körs för att upptäcka potentiellt skadlig data. De algoritmer som finns 
klassificeras oftast som antingen signatur-, anomali- eller hybrid-detektering. 

•••• Configuration data: Konfigureringsdatan är den mest känsliga modulen av ett 
IDS och avgör till stor del hur effektivt systemet kommer att vara. Denna del 
innehåller information angående när och hur data ska samlas in för granskning, 
hur systemet ska svara på intrång och dylikt. 

•••• Reference data: Modulen referensdata står för lagringen av information 
gällande kända intrångssignaturer eller ”normal-profiler” beroende på om det är 
ett signaturbaserat eller anomalibaserat detekteringssystem. Gällande profiler så 
uppdateras dessa kontinuerligt när ny kunskap om profilens beteende finns 
tillgänglig. 

•••• Active/processing data: Denna modul sparar ”mellanliggande” resultat så som 
information om intrångssignaturer som inte uppfyllts helt, men eventuellt skulle 
kunna göra det och bli till reella hot. 

•••• Alarm: Denna modul står för all utdata från systemet. Detta kan antingen vara 
automatiserade handlingar för hur systemet ska svara på misstänkt aktivitet eller 
att det endast skickar ett alarm till säkerhetsansvarig. 

 

2.2 Typer av alarm 
När ett IDS upptäcker ett hot mot systemet så skickas ett alarm till säkerhetsansvarig. 
Problemet med många IDS är dock att om de är konfigurerade på ett för 
organisationen icke optimalt sätt så kan det bli ett stort antal falska alarm. 
Uppkommer ett alltför stort antal falska alarm så kan detta lätt leda till att 
säkerhetsansvarig ”drunknar” i larm, och att riktiga hot därför slipper igenom just på 
grund av att en så stor mängd larm måste undersökas. 

De typer av alarm som finns brukar delas upp i fyra olika möjliga varianter, nämligen 
falska positiva, falska negativa, sanna positiva och sanna negativa. 
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•••• falska positiva är ett falsklarm. Detta innebär att trots att aktiviteten inte är 
av skadlig natur så uppfattar systemet den som det och rapporterar därför, 
felaktigt, om ett intrång. 

•••• Falska negativa är ett reelt hot mot systemet som inte upptäckts. Denna typ 
kallas för falska negativa eftersom systemet felaktigt rapporterar att det inte finns 
något hot. 

•••• Sanna negativa innebär att systemet uppfattar aktiviteten som ofarlig, 
vilket den också är. 

•••• Sanna positiva är när systemet upptäcker och larmar om en aktivitet som är 
hotfull och kan leda till skada på systemet. 

 

 

2.3 Klasser av IDS 
Som tidigare nämnts så finns det tre olika stora klasser av analyseringsmetoder för 
IDS; Signatur-detektering, anomalidetektering samt hybriddetektering. 

 

2.3.1 Signaturbaserade IDS 
Signaturbaserad detektering är en teknik som förlitar sig på fördefinierade regler för 
hur en attack ser ut. Genom att leta efter specifika mönster kan det signaturbaserade 
IDS så jämför systemet  inkommande paket mot sitt regelverk och kan därigenom 
avgöra huruvida paketen utgör ett hot eller inte. Med andra ord tar signaturbaserade 
IDS sina beslut baserat på kunskapen om en hotfull process och de spår som en sådan 
process kan lämna i systemet (Patcha & Park, 2007).  

Varje hotfull process som systemet känner till kallas för mönster (eng. pattern) som 
definierats i ett regelverk. Mönstret kan antingen vara en statisk bit-sträng, 
exempelvis för ett speciellt virus, eller så kan mönstret påpeka suspekta sekvenser 
som eventuellt skulle kunna vara hotfulla (Jones & Sielken, 2000). 

En av de största fördelarna med signaturbaserade IDS är att kända attacker med stor 
säkerhet kan upptäckas med en låg falsk positiv-ratio. Eftersom specifika 
attacksträngar utgås ifrån kan säkerhetsansvarig avgöra precis vilken attack som 
systemet för närvarande erfar. Om det inte finns något mönster för attacken, så går 
inget larm. En annan stor fördel med signaturbaserade IDS är att de kan börja försvara  
nätverket direkt från installation, så länge det har ett regelverk att utgå från (Patcha & 
Park, 2007).  

Som med allt annat så finns det dock ett antal nackdelar med signaturbaserade IDS. 
En av de största är att hitta och motverka attacker som sträcker sig över ett flertal 
paket, eftersom systemet då måste hålla kvar gammal information om tidigare paket 
för jämförelse. Ett annat problem är att signaturbaserade IDS måste ha en signatur 
definerad för varje möjlig attack. Detta innebär att systemen måste uppdateras ofta, 
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samt att attacker som tidigare inte stötts på (Zero-day-attack) kan ha chans att slippa 
igenom ett signaturbaserat IDS (Patcha & Park, 2007). 

 

2.3.2 Anomalibaserade IDS 
Ett anomalibaserat IDS skapar först en basprofil för vad den klassar som normalt 
beteende för nätverket. Detta gör det genom att samla in data och hur trafik oftast går 
och vad den oftast innehåller. Därefter klassar systemet all aktivitet som avviker från 
denna basprofil som ett potentiellt hot (Patcha & Park, 2007). 

Fördelen med att använda denna metod är bland annat att systemet kan upptäcka 
försök till att använda okända svagheter och felanvändande av resurser inom 
nätverket. Eftersom anomalibaserade IDS larmar på alla typer av okända typer av 
beteenden så innebär detta att Zero-day-attacker kan upptäckas direkt, eftersom det 
blir en ny typ av beteende för profilen (Hayati Karun, 2005). 

För att använda anomalibaserade IDS med framgång så måste systemet lära sig hur 
trafiken i nätverket flödar samt vad som är normal och accepterad trafik, samt dess 
motsatser. Detta är en svår uppgift att i förhand definiera och anomalibaserade IDS 
använder sig därför av en inlärningsperiod. Eftersom trafikflöde inte är en statisk 
aktivitet utan konstant ändras så innebär detta att anomalibaserade IDS, speciellt i 
början, genererar mycket alarm med falska positiva (Hayati Karun, 2005). 

Då användare ofta använder nätverket olika så är det en god idé att implementera 
flera olika användarprofiler och koppla dessa till de faktiska användarna. Detta kan 
minska antalet falska positiva-alarm och gör att IDS vet vilka användare som arbetar 
hur. 

 

2.3.3 Hybrid-IDS 
Hybrid-IDS kombinerar både signaturbaserade och anomalibaserade tekniker för att 
få ett ännu säkrare system. Genom att kombinera de båda metoderna så ökas 
effektivitet på systemet samtidigt som antal alarm med falska positiva minskar. 
Eftersom anomalibaserade IDS upptäckt nya möjliga hot och signaturbaserade IDS 
upptäcker kända hot så kompleterar dessa två metoder varandra vilket ökar antalet hot 
som systemet upptäcker (Hayati Karun, 2005). 

Den största svårigheten med hybrid-IDS är att få de olika teknikerna att fungera 
tillsammans. Detta i sig är ett mycket utmanande åtagande vilket troligtvis är orsaken 
till att inte alla IDS använder sig av dessa hybrid-tekniker (Carter, 2002). 
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3  Problemställning 
Utvärdera och analysera ett NIDS samt undersök hur effektivt det upptäcker olika 
attacker. 

 

3.1 Bakgrund 
För att få en grundläggande förståelse över vad som krävs av ett IDS och hur 
systemen fungerar så måste inledningsvis en bakgrundsundersökning göras om 
ämnet. Då IDS inte är ett lika vedertaget och känt begrepp som anti-virus eller 
brandvägg så skall detta förklaras genomgående. 

 

3.2 Val av IDS 
Det finns många IDS på marknaden, men tyvärr är nästintill lika många dåligt 
uppdaterade eller undermåliga. Då ett IDS skall agera som en viktig del av en 
organisations säkerhetslager så är det viktigt att systemet är aktuellt och levande, då 
nya hot upptäcks varje dag. För att få ett relevant resultat är därför mycket viktigt att 
det IDS som väljs för utvärdering faktiskt används. 

 

3.3 Utvärderande analys 
För att kunna utföra analysen så skall en laborationsmiljö sättas upp med en server,  
en attackstation samt en målstation. Servern skall ha det aktuella IDS installerat. 
Attackstationen skall sedan användas för att utföra olika typer av attacker på 
målstationen, varpå servern förhoppningsvis registerar aktiviteterna. 

För att kunna utföra attacker på målstation så kommer ett antal testverktyg att 
behövas, vilka skall installeras på attackstationen. 

För att korrekt utvärdera både funktionalitet och presentation så skall följande 
aspekter tas i akt: 

• Prestanda, huruvida det utvalda IDS hanterar kända attacker och om det 
överhuvudtaget upptäcker dem.  

• Presentation av alarm och regler. 

• Möjlighet att modifiera och skapa nya regler. 

• Möjligheten att uppdatera regelverk om nya attacker skulle upptäckas. 

 

3.4 Resultat 
Då tester har gjorts så skall slutligen resultaten presenteras och reflekteras över. 
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4  Metod 
Den ansats som faller sig mest naturligt vid en utvärdering av denna typ är en studie 
som grundar sig på experiment, vilken kan användas för att verifiera huruvida det 
valda IDS upptäcker olika attacker. Studien kommer att vara kvantitativ med 20 olika 
testfall som skall testas under 10 olika regelverk, för att utröna skillnader mellan 
regelverk samt hur det valda IDS arbetar. 

Det är dock viktigt att poängtera att ett experiment av denna typ aldrig kan bevisa 
något till 100 procent – Det handlar snarare om att kunna stödja ett påstående, till 
skillnad från att få ett absolut svar på påståendet (Berndtsson et al., 2008). Detta 
väger extra tungt just i detta fall, då en laborationsmiljö aldrig kan få samma 
nätverkstrafik och belastningar som en genuin företagsmiljö. Utöver det så varierar 
typer av trafik och belastning något enormt mellan olika organisationer och företag, 
vilket leder till att en lämplig implementation bör ske just i en kontrollerad 
laborationsmiljö, då det där går att kontrollera och eventuellt replikera nätverkets 
beteende. 

 

4.1 Val av IDS 
Det IDS som valdes för utvärdering är Snort. Snort kan fungera som både IPS och 
IDS och kan utföra trafikanalys av IP-nätverk i realtid. Snort utför protokolanlys, 
matchning av innehåll och skall kunna detektera många olika sorters attacker. Snort i 
sig är en öppen källkodslösning som är gratis, men som kan kombineras med många 
andra applikationer vilka i sin tur kan vara antingen gratis eller proprietära.  

För att visualisera och analysera den data som Snort registrerar så finns det ett antal 
olika gränssnitt att utnyttja. Vilket som används ändrar inte utdatan från Snort, utan 
det är helt upp till användaren att avgöra vilket gränssnitt som passar den berörda 
organisationen. I denna uppsats fall valdes dock Basic Analysis and Security Engine 
(BASE), vilket är en öppen källkodslösning som körs via ett webbgränssnitt. BASE 

 

Figur 2: Skärmdump av Snort. 



 

 9 

analyserar de larm som skapas och visualerar detta med hjälp av grafer och rapporter. 
BASE är rollbaserat och det går själv att skapa grupper och användare för att begränsa 
vad vissa användare skall se eller har rättighet att utföra. 

 

4.2 Regelverk 
Snort är ett signaturbaserat IDS och behöver därför fördefinierade regler för att kunna 
upptäcka hot och fungera som tänkt. På snorts hemsida, http://www.snort.org finns de 
senaste regelverken att tanka ner via en extern applikation vid namn Oinkmaster. För 
att alltid ha de senaste regeluppdateringarna så rekommenderas schemaläggning av 
regelverken, då Oinkmaster ej laddar hem dessa automatiskt, utan endast 
tillhandahåller dem. 

Då regler laddats ned med hjälp av Oinkmaster så kan en användare i Snorts 
konfigurationsfil ange vilka regelverk som är av intresse. Regelverken är uppdelade 
och döpta efter olika områden, så som FTP, portskanningar, DNS och dylikt, för att 
en användare lätt skall kunna avgöra vad det är som önskas använda, utan att gå in i 
varje regelverk och manuellt se vad de innehåller. Orsaken till att inte alla regelverk 
används jämt, är för att Snort då blir mycket ”pratigt” (eng. ”chatty”) och kan skicka 
hundratals falska positiva larm om dagen, och därigenom dränka de sanna positiva så 

 

Figur 3: Skärmdump av BASE. 
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att en administratör ej upptäcker hoten i tid, om än alls. De regelverk som testats är 
alla från Oinkmaster har delats upp i tio olika delar för att kunna se hur Snort larmar 
och om alla verkligen behövs. 

I bilaga 1 finns specificerat varje regelverk som testats. Dessa regler har delats upp så 
att regelverk 1 endast har med grundläggande regler som så gott som samtliga 
Snortanvändare bör använda sig av och vidare har ytterligare regler lagts till, upp till 
regelverk 10 som innehåller alla standardregler samt experimentella och noterat 
pratiga regler. 

 

4.3 Verktyg 
Den testdata som skall skickas över Snort är attacker, vilket följdaktligen kräver 
verktyg för att generera dessa. Verktygen måste ha möjlighet att attackera kända 
svagheter i system samt att kunna upprepa dem vid behov. De tre applikationer som 
användes för att utföra attackerna var The Metasploit Framework, Immunitys Canvas 
samt Nmap. 

The Metasploit Framework är en utvecklingsplattform för skapa säkerhetsverktyg och 
attacker. Applikationen finns tillgänglig för både Microsoft Windows och Linux, och 
används främst för att utföra penetrationstester.  

 

Figur 4: Skärmdump av The Metasploit Framework i terminalläge. 
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Canvas är en proprietär applikation som, precis som The Metasploit Framework, 
innehåller attacker för att utföra säkerhetstester. Canvas finns tillgänglig för 
Windows, Linux och OS X. 

Canvas har möjlighet att automatisera tester, till skillnad från The Metasploit 
Framework, som kräver att varje attack görs manuellt. The Metasploit Frameworks 
attacker är å andra sidan ”genuina” i den bemärkelsen att de faktiskt utför attackerna 
och låter användaren komma åt systemet, där Canvas endast testar om de fungerar. 
Att The Metasploit Framework tillåter användare att lätt attackera system har även 
gjort det populärt hos oerfarna personer (Script-kiddies) som lätt vill utföra attacker 
utan att kräva någon större förkunskap. 

 

 

Nmap, eller Network Mapper är en gratis och öppen källkods-applikation som 
används för att utforska nätverk och utföra säkerhetstester. Nmap utför portskanning 
för att se vilka portar som är öppna, vilka operativsystem och brandväggar som körs 
samt för att utröna ett dussin andra karaktärsdrag för klienten i fråga. Nmap fungerar 
på ett stort antal olika operativsystem och kan användas för att antingen skanna en 
enskild klient eller ett helt nätverk bestående av tusentals klienter. 

 

Figur 5: Skärmdump av Canvas Immunity. 
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4.4 Angreppssätt 
För att kunna utvärdera Snort så behövs någon form av testdata för analys. Då Snort 
skall detektera intrång så måste därför testdatan bestå av olika typer av attacker som 
samtliga skall försöka attackera en dator, med förhoppningen att detta skall generera 
ett larm från Snort.  För att få ett brett spektrum och ett relevant resultat har fem olika 
egendefinierade klasser av attacker satts upp, där varje klass har ett antal attacker som 
skall utföras kopplat till sig. De fem klasser som satts upp är Spaning, Webbserver, 
Operativsystem, Applikationer och Denial-of-Service. De olika attackerna, eller 
exploits (då de utnyttjar svagheter i system), finns definierade i bilaga 2. Samtliga av 
attackerna testades först mot målmaskinerna utan något aktiverat IDS så att de 
faktiskt gick igenom och fungerade.  

 

4.4.1 Spaning 
När en hacker skall anfalla ett system så händer det väldigt sällan att denne bara sätter 
sig ner med ett terminalfönster och påbörjar en attack. Istället så inleds attacker oftast 
med undersökningar och planering. Precis som en bankrånare spenderar tid med att 
hitta ritningar, säkerhetsrutiner och dylikt inför ett rån så studerar hackern vilka 
ingångar i ett system som finns och var systemet kan vara som mest sårbart (Pfleeger 
& Pfleeger, 2006). 

En välanvänd och lätt metod för att samla in information om ett nätverk är genom att 
port-skanna (eng. port scan). Detta innebär att ett program undersöker, för ett visst IP, 
vilka portar som svarar på meddelande för att därigenom påvisa vilka attacker som 
skulle kunna vara effektiva. I sig är portskanningar inte farliga, men de berättar ändå 
tre viktiga saker för en hacker: Vilka standardportar eller tjänster som körs, vilket 
operativsystem som körs samt vilka applikationer och versioner av dessa som körs. 
Detta görs anonymt utan någon sorts autentisiering, vilket ofta görs att dessa attacker 
ej upptäcks (Pfleeger & Pfleeger, 2006). 

 

Figur 6: Skärmdump av Nmap. 
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4.4.2 Webbserver  
Webbserver-klassen är alla de attacker som riktar sig direkt mot en webbserver för att 
ta sig in i systemet. De två webbservrar som kommer att attackeras är Apreliums 
Abyss Web Server samt Apaches HTTP Server.  

Abyss Web Server är en webbserver som finns i både en gratisversion vid namn X1 
samt en professional edition vid namn X2 som vid köp bland annat innehåller support 
och automatiska uppdateringsmöjligheter. Abyss Web Server fungerar på många olika 
operativsystem, så som Windows, OS X, Linux och OpenBSD. 

Apache HTTP Server är en öppen källkodslösning som enligt sina utvecklare ska vara 
den mest använda webbservern på Internet sen 1996. Apaches webbserver är gratis 
för både privatanvändare och företag. Då Apache HTTP Server är såpass välanvänd 
så är det självklart mycket intressant att se hur Snort upptäcker attacker gentemot 
webbservern. 

 

4.4.3 Operativsystem 
Enligt Market Share (2009) så är det absolut mest använda operativsystemet 
Microsoft Windows XP, vilket kan ses i figur 7. Att undersöka om Snort upptäcker 
attacker direkt mot svagheter i operativsystemet, främst mot Microsoft Windows XP, 
är därför väldigt intressant.  

 
 

 

 

1,15%

1,02%

6,17%

23,90% 62,21%

2,55%

3,00%

62,21% - Windows XP

23,90% - Windows Vista

6,17% - Mac OS X 10.5

2,55% - Mac OS X 10.4

1,15% - Windows 2000

1,02% - Linux

3% - Other

Figur 7: Mest använda OS, baserad på siffror från Market Share (2009). 
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4.4.4 Applikationer 
Denna klass innehåller alla de attacker som riktar sig specifikt mot en viss 
applikation.  

 

4.4.5 Denial-of-Service 
Denial-of-Service (DoS) är en typ av attack som försöker göra en resurs otillgänglig. 
DoS försöker ofta översvämma (flood) system genom att utnyttja svagheter eller 
genom att skicka ett så stort antal förfrågningar att resursen inte har tid med några 
andra klienter, därigenom strypa åtkomsten (IETF, 2006). Då en DoS-attack resulterar 
i att resurser slutar svara eller system krashar, så är det inte svårt att upptäcka att 
något inte står rätt till även utan ett IDS. Det IDS dock kan göra är att påvisa vad som 
skett och hur det har skett genom att jämföra attacken med sitt regelverk, vilket kan 
leda till att en framtida liknande situation kan undvikas. 

 

4.5 Laborationsmiljö 
 

För att utvärdera Snort har en laborationsmiljö etablerats.  Laborationsmiljön består 
av en server, ett antal målmaskiner samt två anfallsmaskiner. Se figur 8 för 
nätverkstopologi. 

 

 

4.5.1 Server 
Servern finns mellan målmaskiner och anfallsmaskiner. Servern kör Ubunutu Server 
Edition som operativsystem och det är på denna maskin som Snort finns installerat. 

4.5.2 Målmaskiner 
Målmaskinerna består av Microsoft Windows XP-klienter. Klienterna är ej 
uppdaterade för att garantera att högst antal attacker skall gå igenom. 

Figur 8: Nätverkstopologi 
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4.5.3 Anfallsmaskiner 
Två anfallsmaskiner har etablerats. Den första använder Ubuntu Desktop Edition med 
The Metasploit Framework som anfallsmedel och den andra använder Microsoft 
Windows XP med Immunity Canvas. 

4.6 Testfall 
10 testfall kommer att utföras där det vid vardera testfall kommer testas 20 olika 
attacker. Anfallsmaskinerna kommer utföra attackerna mot målmaskinerna och vid 
varje attack skall det noteras om Snort larmar eller inte. 

 



 

 16 

5  Resultat 
Efter det att samtliga tester utförts så samlades resultaten av varje enskild attack och 
regelverk i bilaga 3. Utifrån detta skapades ett antal diagram vilka illustreras nedan. 

 

5.1 Upptäckta hot 
Som diagram 1 visar så upptäcktes redan vid regelverk 1 10 av 20 möjliga hot. Detta 
var en överraskande siffra, då det enda regelverket som ingick var bad-traffic. Vid 
regelverk 10 så var antal upptäckta attacker uppe i 16, vilket blev resulterar i  80% 
upptäcka attacker. 
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Diagram 1: Antal rapporterade larm för samtliga attacker. 
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5.1.1 Spaning 
Antal upptäckta spanings-attacker blev, som diagram 2 visar, väldigt statisk i antal. 
Regelverk 1 upptäckte 80% av samtliga attacker, vilket i sig blev slutresultatet av 
denna klass av attacker. 

 

 

5.1.2 Webbserver 
Av de två typer av webbserver-attacker som utfördes upptäcktes båda så tidigt som i 
regelverk 2.     Detta innebär att både bad-traffic- och exploits-reglerna som finns med 
i regelverk 2 båda upptäcker attacker mot webbservrar, trots att det regelverk som 
explicit hanterar webbservrar inte kommer förrän regelverk 8, vilket var 
överraskande. 
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Diagram 2: Antal rapporterade larm för attack av kl assen 
Spaning. 

Rapporterade larm - Webbserver
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Diagram 3: Antal rapporterade larm för attack av kl assen 
Webbserver. 
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5.1.3 Operativsystem 
Operativsystem var den klass som hade flest antal attacker, nio stycken. Av dessa nio 
så upptäcktes fyra vid regelverk 1 och stegrade sedan för att slutligen landa på sju 
upptäckta attacker vid regelverk 3, vilket var det högsta antalet attacker som 
upptäcktes för klassen, vilket kan ses i diagram 4. Av operativsystemsklassen så 
upptäcktes 78% av alla attacker. 

 

5.1.4 Applikationer 
Av de tre applikationer som attackerades så var det endast attack 17 som ej 
upptäcktes, vilket resulterade i 66% upptäckta attacker. 

 

 

 

Rapporterade larm - Operativsystem
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Diagram 4: Antal rapporterade larm för attack av kl assen 
Operativsystem. 

Rapporterade larm - Applikationer
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Diagram 5: Antal rapporterade larm för attack av kl assen 
Applikationer. 
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5.1.5 Denial-of-Service 
Denial-of-Service-klassen bestod av endast en attack, vilken upptäcktes vid regelverk 
8. Att den upptäcktes vid webbserver-regelverken är märkligt, då UPnP inte borde ha 
något med webbservrar att göra, men upptäcktes gjorde den i vilket fall. 

 

 

5.2 Analys 
Efter de experiment som gjorts så går det absolut konstatera att Snort vore ett bra 
komplement till ett nätverks säkerhet, då 80 % av de utförda attackerna upptäcktes, 
där hela 50 % upptäcktes direkt med det första regelverket. Mellan det första och sista 
regelverket så hittades fler och fler attacker, så resultaten blev uppenbart bättre från 
start till slut. 

De attacker som aldrig upptäcktes var attack 4, 12, 13 och 17. Dessa attacker har till 
synes inget gemensamt, utan arbetar alla på olika sätt (förutom attack 12 och 13 som 
båda använder svagheter i RPC). Orsaken till att de ej upptäcktes hänger snarare på 
att regelverken är bristfälliga och att de ej är definierade att reagera på trafiken som 
dessa attacker genererar.  

Då resultaten från experimentet blev såpass högt som det blev känns det väl motiverat 
att rekommendera Snort som IDS eller IPS för en organisation. För att Snort ska vara 
till någon nytta är det dock värt att nämna att organisationen måste vara villig att 
tillägna systemet den tid det kräver, då det inte spelar någon roll hur många attacker 
Snort upptäcker, om ingen övervakar och reagerar på hoten. 

Rapporterade larm - DoS
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Diagram 6: Antal rapporterade larm för attack av kl assen Denial-
of-Service. 
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6  Diskussion 
Att utvärdera ett intrångsdetekteringssystem har onekerligen visat sig svårare än vad 
det verkade vid första anblick.  

Den tekniska utmaningen att hitta attacker som både var relevanta och som gick att 
utföra var bara det ett stort projekt i sig. Efter att attackerna hittats så krävdes även att 
rätt versioner av operativsystem, applikationer och webbservrar fanns tillgängliga för 
att de skulle kunna lyckas, då många applikationer korrigerat svagheterna via 
versionsuppdateringar efter det att de upptäckts. Även om detta inte är relevant för 
just denna studies skull, så är det ändå en intressant observation att många av 
attackerna ej gick att utföra om måldatorerna som enda ”försvar” endast var väl 
uppdaterade. Hade möjlighet funnits så hade självklart fler attacker utförts för att få 
ett ännu precisare resultat, samt någorlunda lika antal attacker mellan de olika 
klasserna som definierades. 

Förutom den tekniska utmaningen har denna studie ej heller kunnat reflektera något 
över falska positiva, då dessa på ett tillfredställande sätt varit omöjliga att genereras i 
en stängd laborationsmiljö. Att generera ”oskyldig” trafik som Snort eventuellt skulle 
larma på känns som något som bäst bör göras i en riktig miljö och inte en 
laborationsmiljö - men där uppstår istället dilemmat med att det faktiskt skulle kunna 
vara en riktig attack som pågår. Ingen bra lösning på detta har hittats, speciellt då det 
är så gott som omöjligt att definiera vad ”normal” trafik innebär.  

Gällande regelverken så visade det sig att det var svårt att förutspå vilka attacker som 
skulle utlösa larm, trots deras till synes logiska namngivning. Detta beror troligtvis på 
att attackerna i sig använder mindre uppenbara metoder för att utnyttja svagheter, men 
det påvisar ändock att bara för att man är intresserad av att övervaka just en specifik 
del av sitt nätverk så räcker det inte hela vägen med att bara välja det regelverk som 
verkar passa bäst. 

 

6.1 Sammanfattning 
Detta arbete har haft för avsikt att undersöka huruvida ett IDS är ett pålitligt skydd 
gentemot attacker, samt om de håller vad de lovar. 

Ett nätverks säkerhet byggs upp i lager. Anti-virus, brandväggar, IDS och dylikt är 
vardera är ett lager i säkerhetsstrukturen. Ju fler lager säkerhet, desto mer brukar i sin 
tur tyvärr användbarheten minska, vilket innebär att ett avvägande alltid måste göras 
angående om på vilken nivå säkerheten måste ligga (Cassidy & Dries, 2000).  

Att säkerheten byggs upp i lager innebär också att säkerheten aldrig kan vara optimal 
med bara ett, om än väldigt effektivt, lager, utan att systemet då skulle få ett flertal 
andra ”svaga länkar” för en hacker att utnyttja. Ett IDS upptäcker aktivitet som många 
av de andra lagren aldrig skulle reagera på, men det viktigaste är ändå att det ses som 
ett komplement till säkerheten, och inte som hela säkerheten, oavsett hur många 
attacker som upptäckts. 
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6.2 Vidare forskning 
Det känns som att det fortfarande finns gott om rum för vidare forskning gällande IDS 
och dess funktionalitet. 

Något som redan idag kan göras är fler direkta jämförelser mellan IDS. Ett uppenbart 
fall hade varit att jämföra Snort (i samverkan med BASE eller någon annan gratis-
programvara) gentemot ett proprietärt IDS. Problemet med de flesta proprietära IDS 
är dock att de ej finns tillgängliga som utvärderingsversioner, utan att de kräver ett 
direkt samarbete med företagen för att få dem tillgängliga. Ytterligare ett problem 
med proprietära system är att dokumentationen som finns tillgänglig ofta är mycket 
begränsad med specifikationer, vilket försvårar eventuella framtida forskning. 

Det skulle även vara intressant att se hur väl Snort klarar sig mot attacker som 
medvetet försöker lura eller gå förbi intrångsdetekteringssystemet (eng. IDS evasion 
techniques) eller hur det klarar sig i en högtrafikerad miljö. 

På lång sikt så finns det dock väldigt mycket forskning som kan göras. Överlag har 
det känts som att området har mycket potential – potential som ännu inte utnyttjats. 
Orsaken till hypotesen att det skulle finnas icke utnyttjat potential grundar sig främst 
på svårigheten att hitta dokumentation och antal faktiskt använda IDSer, sånär på 
Snort och ett fåtal proprietära, detta trots att, åtminstone Snort, utför sina uppgifter 
mer än väl. Trots att konceptet med IDS inte är något nytt, så känns det fortfarande 
som att tekniken ligger lite i sin vagga i väntan på att få chansen att verkligen blomma 
ut. 

Att utveckla och undersöka regelverk och dess uppbyggnader samt hur de kan 
effektiviseras för att minska antal falska negativa och om det går att vidareutveckla 
språket de skrivs i, hade med all säkerhet underlättat för de organisationer som 
använder sig av signatur-baserade IDS. 

Det område inom IDS-området som absolut kan undersökas och forskas i ytterligare 
är hybrid-IDS. Hybrid-IDS tordes vara vad varje utvecklare av IDS borde sträva efter 
att uppnå och implementera. Det som har hållit hybrid-IDS från att bli det enda IDS 
som används är just att det uppkommit svårigheter med att få signatur- och anomali-
teknikerna att samspela, ett hinder som förhoppningsvis skulle kunna överkommas 
med hjälp av ytterligare forskning inom ämnet.  
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Bilaga 1 - Regelverk för utvärdering 
Följande kapitel specificerar vad varje regelverk som testats innehåller för del-
regelverk. Regelverken är nedladdade via Oinkmaster och samtliga körs enligt 
standardkonfiguration. 

 

Regelverk 1 
 

include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

 

Regelverk 2 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

 

Regelverk 3 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

 

Regelverk 4 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 



 

 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

 

Regelverk 5 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/community-dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 

 

Regelverk 6 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 



 

 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/community-dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 

include $RULE_PATH/dns.rules 

 

Regelverk 7 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/community-dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 

include $RULE_PATH/dns.rules 

include $RULE_PATH/tftp.rules 

 

Regelverk 8 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 



 

 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/community-dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 

include $RULE_PATH/dns.rules 

include $RULE_PATH/tftp.rules 

 

# Specific web server rules: 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 

include $RULE_PATH/web-iis.rules 

include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

include $RULE_PATH/web-misc.rules 

include $RULE_PATH/web-client.rules 

include $RULE_PATH/web-php.rules 

include $RULE_PATH/community-sql-injection.rules 

include $RULE_PATH/community-web-client.rules 

include $RULE_PATH/community-web-dos.rules 

include $RULE_PATH/community-web-iis.rules 

include $RULE_PATH/community-web-misc.rules 

include $RULE_PATH/community-web-php.rules 

 

Regelverk 9 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 



 

 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/community-dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 

include $RULE_PATH/dns.rules 

include $RULE_PATH/tftp.rules 

 

# Specific web server rules: 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 

include $RULE_PATH/web-iis.rules 

include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

include $RULE_PATH/web-misc.rules 

include $RULE_PATH/web-client.rules 

include $RULE_PATH/web-php.rules 

include $RULE_PATH/community-sql-injection.rules 

include $RULE_PATH/community-web-client.rules 

include $RULE_PATH/community-web-dos.rules 

include $RULE_PATH/community-web-iis.rules 

include $RULE_PATH/community-web-misc.rules 

include $RULE_PATH/community-web-php.rules 

 

# Rules for other services: 

include $RULE_PATH/sql.rules 

include $RULE_PATH/x11.rules 

include $RULE_PATH/icmp.rules 

include $RULE_PATH/netbios.rules 

include $RULE_PATH/misc.rules 

include $RULE_PATH/attack-responses.rules 



 

 

include $RULE_PATH/oracle.rules 

include $RULE_PATH/community-oracle.rules 

include $RULE_PATH/mysql.rules 

include $RULE_PATH/snmp.rules 

include $RULE_PATH/community-ftp.rules 

include $RULE_PATH/smtp.rules 

include $RULE_PATH/community-smtp.rules 

include $RULE_PATH/imap.rules 

include $RULE_PATH/community-imap.rules 

include $RULE_PATH/pop2.rules 

 

Regelverk 10 
include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/community-dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 

include $RULE_PATH/dns.rules 

include $RULE_PATH/tftp.rules 

 

# Specific web server rules: 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 



 

 

include $RULE_PATH/web-iis.rules 

include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

include $RULE_PATH/web-misc.rules 

include $RULE_PATH/web-client.rules 

include $RULE_PATH/web-php.rules 

include $RULE_PATH/community-sql-injection.rules 

include $RULE_PATH/community-web-client.rules 

include $RULE_PATH/community-web-dos.rules 

include $RULE_PATH/community-web-iis.rules 

include $RULE_PATH/community-web-misc.rules 

include $RULE_PATH/community-web-php.rules 

# Rules for other services: 

include $RULE_PATH/sql.rules 

include $RULE_PATH/x11.rules 

include $RULE_PATH/icmp.rules 

include $RULE_PATH/netbios.rules 

include $RULE_PATH/misc.rules 

include $RULE_PATH/attack-responses.rules 

include $RULE_PATH/oracle.rules 

include $RULE_PATH/community-oracle.rules 

include $RULE_PATH/mysql.rules 

include $RULE_PATH/snmp.rules 

include $RULE_PATH/community-ftp.rules 

include $RULE_PATH/smtp.rules 

include $RULE_PATH/community-smtp.rules 

include $RULE_PATH/imap.rules 

include $RULE_PATH/community-imap.rules 

include $RULE_PATH/pop2.rules 

 

#Extremely chatty rules: 

include $RULE_PATH/info.rules 

include $RULE_PATH/icmp-info.rules 



 

 

include $RULE_PATH/community-icmp.rules 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Attacker 

1.1  Spaning 

1.1.1 Attack 1 - Portscan 
Portscan undersöker vilka portar som är öppna hos ett mål. Finns kunskapen om vilka 
portar som är öppna går det att utröna vilka tjänster som är igång, och utifrån det, 
vilka attacker som kan fungera. 

 

1.1.2 Attack 2 – Http fingerprint 
En Http fingerprint undersöker vilken webbserver som används hos ett mål. 

 

1.1.3 Attack 3 - OS detection 
OS detection undersöker vilket operativsystem som används. 

 

1.1.4  Attack 4- Windows service pack detection 
En vidareutveckling av Attack 3 som undersöker vilket Service pack som används, 
om måldatorn använder någon variant av Microsoft Windows som operativsystem. 

 

1.1.5 Attack 5 -  Get remote language 
Ytterligare en spaningsattack specifik för att agera mot maskiner med Microsoft 
Windows som operativsystem. Attacker undersöker vilket språk som operativsystemet 
är installerat och körs med. 

 

1.2  Webbserver                   

1.2.1 Attack 6 - Apache chunked  win32 attack 
En attack som utnyttjar en svaghet i Apache webservers rutiner att hantera en viss typ 
av kodade förfrågningar. Attacken kan tillåta bland annat exekvering av kod eller 
Denial-of-Service. 

 

1.2.2 Attack 7 - Abyss Web Server Overflow 
En svaghet i Abyss webbserver kan tillåta exekvering av kod. Genom att skicka en 
överdrivet lång och speciellt utformad förfrågan till webbservern (Overflow-attack) så 
kan en hacker exekvera kod med webbserverns behörigheter på en maskin. 

 



 

 

 

1.3 Operativsystem 

1.3.1 Attack 8 - cam.exe stack overflow 
Computer Associates Message Queuing Server (Cam.exe) har en svaghet som gör det 
möjligt att exekvera kod med höjda behörigheter genom en Overflow-attack. 

  

1.3.2 Attack 9 - Microsoft RPC Interface Overflow 
Denna attack använder ett speciellt utformat RPC-paket för att få tillgång till och 
kunna exekvera kod på ett mottagligt mål. 

 

1.3.3 Attack 10 - Microsoft Windows Workstation Ser vice RPC 
Overflow 
Denna attack använder även den en svaghet mot overflow-attacker i Microsoft 
Windows RPC-tjänst. Denna attack tillåter användare att hantera och skapa 
användarkonton samt manipulera nätverksresurser på måldatorn. 

 

1.3.4 Attack 11 - Microsoft Windows Lsass RPC overf low 
Denna attack tillåter en anfallare att utnyttja en svaghet I Microsoft Windows Local 
Security Authority Subsystem Service (LSASS) för att exekvera kod på målmaskinen. 

 

1.3.5 Attack 12 - Microsoft Windows NetDDE RPC stac k overflow 
Genom att utnyttja en svaghet i Dynamic Data Exchange-baserade NetDDE kan en 
anfallare exekvera vilken applikation som helst, som accepterar NetDDE-anslutningar. 

 

1.3.6 Attack 13 - Microsoft Windows PnP RPC stack o verflow 
Denna overflow-attack utnyttjar en svaghet i Microsoft Windows Plug-and-Play-tjänst 
för att få tillgång till ett system med högsta behörighet. 

 

1.3.7 Attack 14 - SSLpct SSL PCT Hello Stack Overfl ow 
Denna attack använder ogiltig SSL-traffik (Secure Sockets Layer) för att öppna en 
kommandotolk med högsta behörighet. 

 



 

 

1.3.8 Attack 15 - Spooler Heap Overflow 
Denna attack utnyttjar en svaghet i Microsoft Windows skrivartjänst som kan ge en 
anfallare fulla behörigheter till systemet. 

 

1.3.9 Attack 16 - Microsoft SNMP Service Remote Arb itrary 
Globalfree() 
Genom att utnyttja en svaghet i Simple Network Management Protocol (SNMP), 
vilken normalt sett tillåter administratörer att fjärradministrera nätverksenheter, så kan 
en anfallare få tillgång till systemet och ha fullständiga behörigheter att exekvera kod. 

 

1.4 Applikationsspecifikt 

1.4.1 Attack 17 - mIRC IRC URL Buffer Overflow 
mIRC, vilket är en Internet Relay Chat-klient (IRC), har en svaghet med hur den 
hanterar ”irc://”-anrop, vilket tillåter en anfallare att via en overflow-attack kan krasha 
IRC-klienten och exekvera skadlig kod på användarens behörighets-nivå. 

  

1.4.2 Attack 18 - Winproxy stack overflow 
Genom att utföra en overflow-attack genom ett Host-meddelande till Winproxy så kan 
en anfallare exekvera kod på målmaskinen med samma rättigheter som Winproxy körs 
under. 

 

1.4.3 Attack 19 - Netscape NSS Library Remote Compr omise 
Exploit 
Denna attack utnyttjar en svaghet i Netscapes Network Security Services-bibliotek 
(NSS Library). Detta kan leda till att tjänster som använder SSL för kommunikation 
via NSS-biblioteket kan äventyras samt att kod kan exekveras på målmaskinen. 

 

1.5 Denial of Service 

1.5.1 Attack 20 - Windows XP UPnP CStack overflow 
Denna Denial-of-Service-attack utnyttjar en svaghet i Microsoft Windows Universal 
Plug-and-Play-komponent.



 

 

Bilaga 3 - Upptäckta attacker 

Regelverk 1 

 

Regelverk 2 

 

Regelverk 3 

 

Regelverk 4 

 

Regelverk 5 

 

Regelverk 6 

 

Regelverk 7 

 

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej



 

 

Regelverk 8 

 

Regelverk 9 

 

Regelverk 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Attack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Larm Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja


