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BİLGİSAYAR AĞLARINDA SALDIRI TESPİTİ İÇİN İSTATİSTİKSEL 
YÖNTEM KULLANILMASI  

 
ÖZET 

Bilgisayarların kritik sistemlerde kullanımının artmasının bir sonucu olarak, verileri 
ve bilgisayar sistemlerini kasıtlı ve kötü niyetli müdahalelerden koruma sanatı ve
bilimi  olan bilgisayar güvenliği giderek daha çok ilgi çeken bir konu haline 
gelmektedir. Bu amaçla parolalar, güvenlik duvarları, şifreleme ve sayısal imza gibi 
pek çok savunma yöntemi zaten mevcuttur. Ancak saldırganların er geç sistemlere 
girmelerini engellemek hala çok zordur. Şu anda güvenlik ihlallerini tamamen 
engellemek imkansız gözükmektedir. Fakat sistemlere girme girişimlerinin veya 
başarılı sızmaların yakalanmaya çalışılması biraz daha fazla güvenlik sağlanmasına
katkıda bulunabilir. Bu amaca yönelik araştırma konusuna Saldırı Tespiti (ST) adı
verilir. 

Saldırı Tespit Sistemleri (STS’ler), bilgisayar sistemlerinde veya bilgisayar ağlarında
oluşan olayları otomatik olarak görüntüleyerek güvenlik sorunları oluşturabilecek 
durumları analiz eden  yazılım veya donanım sistemleridir.  

Son yıllarda bilgisayar ağlarında oluşan saldırıların sayısının ve ciddiyetinin 
artmasından dolayı, saldırı tespit sistemleri organizasyonların güvenlik altyapılarının
tamamlayıcı bir unsuru olarak ön plana çıkmaya başlamışlardır. Bilgisayar ağlarına
yetkisiz erişimler, saldırı olarak nitelendirilmektedir ve bunlar güvenlik 
mekanizmalarını geçerek gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik üçlüsüyle sağlanan güvenli 
ortamı tehdit etmektedirler.  

STS’ler imza-temelli ve anormallik-temelli olarak tasarlanabilir. İmza-temelli 
sistemler, yalnızca önceden bilinen saldırıları tespit ederken, anormallik-temelli 
sistemler çıkarımsal yöntemler kullanmaları itibariyle henüz bilinmeyen saldırıları da
tespit edebilmektedirler.  

Bu çalışmada bilgisayar ağlarına yapılan saldırıları tespit eden bir STS 
geliştirilmiştir. Bunun için yukarıda bahsi geçen yöntem kullanılmıştır. Sistemin 
imza-temelli tespit yapan kısmı, açık kaynak kodlu olarak gelişen Snort programıdır. 
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Bu programa anormallik-temelli yaklaşımların bir uygulaması olan istatistiksel 
yöntem geliştirilip eklenerek karma bir sistem oluşturulması hedeflenmiştir.   

Geliştirilen istatistiksel yöntemin ve oluşturulan karma sistemin performansı, MIT 
Lincoln Laboratuarlarındaki STS değerlendirmesinde kullanılan ağ trafik verisi 
üzerinde(IDEVAL) test edilmiştir. Bu test; yöntemlerin iyileştirilmesini, yalnızca 
imza-temellide tespit edilen saldırılara ek olarak  karma sistemle tespit edilebilen 
saldırıların sayısını bulmayı ve bu sayede karma STS’lerin daha iyi tespit yaptığını
göstermeyi hedeflemektedir.   
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USE OF STATISTICAL METHOD FOR COMPUTER NETWORK 
INTRUSION DETECTION  

 
SUMMARY 

As a consequence of the increased use of computers for critical systems, computer 
security, which is the art and science of protecting data and computer systems from 
intentional, malicious intervention, is attracting increasing attention. Many methods 
of defence already exist such as passwords, firewalls, encryption and digital 
signatures. However, it is still very difficult to keep the attackers away from entering 
the systems eventually. Currently, completely preventing breaches of security seems 
to be impossible. However, trying to detect intrusion attempts or possible intrusions 
to the systems may be useful to achieve a higher level of security. This field of 
research is called Intrusion Detection (ID). 

Intrusion Detection Systems (IDS) are hardware and software systems that monitor 
computer networks and systems for violations of security policy.  

Nowadays IDS has become a complementary element for security infrastructures of 
the organizations as the number of attacks committed to computer networks and their 
threats grew amazingly. Intrusions to computer networks are considered as attacks 
and these pass through security mechanisms and threaten the secure place that is 
provided by confidentiality, integrity, and availability. 

IDS can be designed as signature-based or anomaly-based. Signature-based systems 
can only detect attacks that are known before whereas anomaly-based systems can 
detect unknown attacks as they use heuristic methods. 

In this study an IDS is developed in order to detect attacks that has been committed 
to computer networks. The method mentioned above are used in order to develop the 
desired hybrid-IDS. Snort is chosen as the signature-based element of the newly 
developed system because it is open-source software. Statistical method of anomaly 
detection approach is improved and built into this open-source software and the 
hybrid system is obtained.  



xiv

Newly developed statistical method and hybrid system’s performance is tested on the 
network traffic data (IDEVAL) that is used in MIT Lincoln Laboratories IDS 
evaluation in 1999. This test purposes to improve methods and to find how many 
attacks are additionally detected with newly developed hybrid system compared to 
signature-based system on its own. 
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1.  GİRİŞ 

Günümüzde İnternet’in yaygınlaşması ve güvenlik gerektiren işlerin İnternet 
kanalıyla yürütülmesi sebebiyle bilgisayar ağlarının güvenliğinin sağlanması hayati 
önem arzeden bir durum haline gelmiştir. Yazılımların gün geçtikçe daha büyük 
boyutlara ulaşması sonucunda yazılımsal hatalar başta olmak üzere çeşitli sebeplerle 
bilgisayar güvenliğinin tehdit edilerek değerli ve kişiye özel bilgilerin yetkisiz 
kişilerin eline geçmesi ve kötüye kullanılması tehlikesi baş göstermiştir.  

Bilgisayar ağlarına yapılan saldırıları önlemek için kullanılan donanımsal veya 
yazılımsal bir sistem olan güvenlik duvarları bir ya da daha fazla ağ arasına
yerleştirilen ve bu ağlar arasında belirlenen bir politika çerçevesinde izolasyon 
sağlayarak onları birbirinden yalıtan bir ağ bileşenidir. Ancak güvenlik duvarları
yerel ağ dışından gelen saldırıları önlemesine rağmen, saldırıların çoğunun ağ
içerisinden düzenlendiği göz önüne alındığında yetersiz kaldığı açıkça 
görülmektedir. 

Bunların önüne geçmek, en az zararla kurtarmak ya da güvenlik sorunlarını bularak 
aynı hataların tekrarlanmasını önlemek için Saldırı Tespit Sistemleri (Intrusion 
Detection Systems) kullanılmaktadır. Saldırı Tespit Sistemleri (STS’ler), bilgisayar 
sistemlerinde veya bilgisayar ağlarında oluşan olayları otomatik olarak 
görüntüleyerek güvenlik sorunları oluşturabilecek durumları analiz eden  yazılım
veya donanım sistemleridir.  

“2003 CSI/FBI Computer Crime And Security Survey” incelemesinde 1999 yılı
itibariyle STS kullanımı %42 iken, 2003 yılında bu oran %73’lere ulaşmıştır. Bu da 
STS’lerin güvenlik teknolojileri arasındaki yerinin ne derece önemli olduğunu
göstermektedir. Bu önem göz önüne alındığında bir STS geliştirmeye karar verildi.  

STS’ler analiz yaklaşımlarına göre kural-temelli(imza-temelli) ve anormallik-
temelli(davranış-temelli) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada anormallik-
temelli yaklaşımların bir uygulaması olan istatistiksel yöntem incelenerek deneysel 
olarak geliştirilmiştir.  Ve aynı zamanda her iki sistemin(imza-temelli ve anormallik-
temelli) avantajlarını birleştirerek daha iyi bir sistem elde edilmeye (karma STS) 
çalışılmıştır. 
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Bölüm 2’de bilgisayar güvenliğinin tanımı yapılarak Saldırı Tespiti, Saldırı Tespit 
Sistemleri(STS), ağ ve bilgi güvenliğinde STS’lerin yeri  anlatılmıştır. 

Bölüm 3’te zamana göre, bilgi kaynaklarına göre, analiz yaklaşımlarına göre 
STS’lerin sınıflandırılması, analiz yaklaşımlarından anormallik tespiti yaklaşımları
ve bunların sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. 

Bölüm 4’te imza temelli bir saldırı tespit sistemi olan Snort’un yapısı incelenerek 
Snort mimarisi anlatılmıştır. 

Bölüm 5’de bilgisayar ağlarında saldırı tespiti için istatistiksel temelli yaklaşımlardan 
PHAD incelenmiş ve  bu modellerin iyileştirilmesi çalışmaları üzerinde durulmuştur. 

Bölüm 6’da MIT Lincoln Laboratuarları’nda STS’lerin birbirleriyle karşılaştırılarak 
değerlendirilebilmesi için oluşturulan IDEVAL veri seti anlatılmıştır. Model(PHAD) 
üzerinde yapılan çalışmaların veri seti üzerindeki başarımı incelenmiş ve bunların
İmza-temelli Snort’a önişlemci olarak eklenmesine değinilmiştir. IDEVAL veri seti 
üzerinde yalnızca Snort ve Snort+PHAD için değerlendirme yapılarak elde edilen 
çıkışlar, Alarm Filtresinden(Afil) geçirilmeden ve geçirilerek tespit edilen saldırılar 
çıkarılmıştır. Bunların performans başarımları grafiklerle verilerek sonuçlar 
verilmiştir. 

Bölüm 7’de, istatistiksel temelli STS olan PHAD’ın deneysel olarak 
iyileştirilmesinin değerlendirilmesi yapılmış ve  geliştirilen karma sistem 
(Snort+PHAD) sayesinde tespit edilen saldırı adedinin hem Alarm Filtreli(Afil’li) 
hem de Alarm Filtresiz(Afil’siz) durumlar için grafikleri çıkarılmıştır. Anormallik 
tespiti için eklenen önişlemcinin Snort’a katkısı değerlendirilerek sonuçlar 
yorumlanmıştır. 
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2. SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

2.1 Ağ ve Bilgi Güvenliği

Bilgisayar Güvenliği formal olarak; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik üçlüsüyle 
tanımlanır [1]. Bunlardan birinin bile eksik olması güvenliğin  tehlikeye girmesi 
demektir. 

� Gizlilik : Giriş için kullanıcıların yetkilendirilmesini sınırlayan bilgiye giriş
isteğidir. 

� Bütünlük : Değişimden korunmuş olan bilgi isteğidir. Bilinen çoğu Web sitesi 
saldırılarının sebebi bütünlüğün bozulmasıdır. 

� Erişilebilirlik : Bilgi ve sistem kaynaklarının işe devam etme isteğidir. Yetkili 
kullanıcılar kaynaklara gerek duyduğunda sisteme giriş yapabilmelidir. 

2.1.1 Tehdit (Tehlike) 

Bir tehdit herhangi bir durum veya verinin, bir sisteme potansiyel olarak zarar 
vermesi olarak tanımlanır. Bu zarar açma, yıkım biçiminde veya verinin 
değiştirilmesi, veri girişinin engellenmesi biçiminde olabilir. Önemli tehdit 
kategorileri; bilgisayar saldırganları(hacker), virüsler, yangın, sel, yıldırım
düşmesi…..vb. olarak sayılabilir. Sisteme yapılan tehditler dahili ve harici, kasıtlı
veya tesadüfi olabilir. Tehditleri sınıflandırmanın ve bazı tehdit kaynaklarını
sınıflandırmanın çeşitli yolları vardır. İlk model 3 kategori ile gösterilir [1]: 

� Dahili Deliciler: Sistemin yetkisiz kullanıcılarıdır. 

� Harici Deliciler: Sistemin yetkili kullanıcılarıdır. 

� Maskeleyiciler: Kimlik no’sunu benimserler ve diğerlerinin güven belgesine 
yetki verirler. 

� Gizli Kullanıcılar: Denetim ve Gözetleme önlemlerinden başarılı olarak 
kaçarlar. 
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� Misfeasor: Kendi ayrıcalıklarını aşan yetkili kullanıcılardır. 

Tehdit, bir sistemin güvenlik yönetiminin herhangi bir kasıtla ihlalidir. Bu tanım
Anderson [2,3] modeli içindeki tehditleri kapsar. Bu tehditler şunları içerir: 

� Bir veriyi elde etmeye veya sisteme giriş yapmayı deneyen insanlar, 

� Programlanmış tehditler (yazılım saldırıları,virüsler, truva atları, java 
appletleri), 

� Bir sonraki saldırıda sömürebildikleri hassasiyetin araştırması içindeki 
sistemi tarayan ve araştıran insanlar. 

2.1.2  Zayıflık (Hassasiyet) 

Bilgisayar sistemlerinde oluşan güvenlik problemleri varolan zayıflıklardan 
kaynaklanır. Bu zayıflıklar bazen teknik  hassasiyetler olarak adlandırılır. Diğer 
zayıflıklar; güvenlik yönetiminde, prosedürlerde, kontrollerde, yapılandırmada  veya 
yönetim hassasiyetinin sahasındadır. Tehdit ve zayıflık oluşumda akraba olmalarına
rağmen aynı değildirler. Tehdit bir veya daha fazla zayıflığın sömürülmesinin 
sonucudur. STS’ler her ikisini teşhis etmek ve karşılık vermek için tasarlanmıştır [1].  

2.2 Ağ ve Bilgi Güvenliğinde Saldırı Tespit Sistemlerinin Yeri 

2.2.1 Saldırı Tespitinin Tanımı

Saldırı Tespit Sistemleri (STS’ler), bilgisayar sistemlerinde veya bilgisayar ağlarında
oluşan olayları otomatik olarak görüntüleyerek güvenlik sorunları oluşturabilecek 
durumları analiz eden  yazılım veya donanım sistemleridir. Son yıllarda bilgisayar 
ağlarında oluşan saldırıların sayısının ve ciddiyetinin artmasından dolayı, saldırı
tespit sistemleri organizasyonların güvenlik altyapılarının tamamlayıcı bir unsuru 
olarak ön plana çıkmaya başlamışlardır [4]. 

Bilgisayar ağlarına yetkisiz erişimler, saldırı olarak nitelendirilmektedir ve bunlar 
güvenlik mekanizmalarını geçerek gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik üçlüsüyle 
sağlanan güvenli ortamı tehdit etmektedirler. Saldırılar İnternet üzerinden erişen 
saldırganlar tarafından, sistemde oturum açmaya hakkı olup da daha yüksek haklara 
sahip olmak isteyen kullanıcılar tarafından ve kendilerine verilen hakları kötüye 
kullanan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir. Saldırı Tespit Sistemleri(STS), bu 
izleme ve analiz işlemlerini otomatikleştiren yazılım veya donanım ürünleridir [4]. 
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2.2.2 Saldırı Tespit Sistemlerinin Kullanılma Gerekçeleri 

Saldırı Tespiti, organizasyonlara sistemlerini artan ağ bağlantısı ve bilgi sistemlerine 
olan gereksinimler sonucu meydana gelebilecek tehditlerden korur. Günümüzde 
gelinen noktada Saldırı Tespit Sistemlerinin kullanılıp kullanılmaması değil bunların
arasından hangisinin seçilip kullanılacağı tartışılır olmuştur. STS’lerin kullanılması
için birçok haklı neden bulunmaktadır [5]: 

1. Organizasyonların güvenlik yönetimini bozanlar için kayda değer ve caydırıcı
bir özelliği vardır. Saldırganlar açıkça halka duyurulan teknikleri kullanarak 
çoğu yetkisiz girişleri kazanabilirler. Özellikle devletle ilgili ağlara 
bağlanırlar. Bu, bilinen doğruluğu ispatlanmamış saldırıya açık sistemlerde 
sıklıkla olur. 

2. Diğer güvenlik mekanizmalarınca korunamayan güvenlik ihlallerini ve 
saldırıları tespit eder. 

3. Saldırı öncesi gerçekleşen analiz safhasına karşılık verir ve analizi tespit eder. 
Saldırının ilk anında bir sistem veya ağ genellikle araştırılır veya sınamaya 
tabi tutulur. STS bulunmayan ağlarda saldırgan, tespit veya misillemenin 
küçük riski ile tam sistem teftişi için serbesttir.  

4. Organizasyona yönelmiş tehditlerin kaydını tutar. Organizasyon ağına hem 
içerden hem de dışardan gelen tehditleri doğrular, ayrıntıları ile yazar ve 
karakterize eder. 

5. Büyük ve karmaşık organizasyonlarda güvenlik altyapısının tasarımını ve
yönetim kalitesini kontrol eder. 

6. Meydana gelen saldırılar hakkında bilgi vererek bu sayede saldırı analizi, 
sistem onarımı ve saldırıya neden olan etmenlerin düzeltilmesine olanak 
tanır. STS’ler saldırıları bloke edemediğinde olay idaresini ve iyileşme 
çabalarını destekleyen saldırılarla ilgili amaca uygun, ayrıntılı ve güvenilir 
bilgi toplayabilirler. 

2.2.3 Güvenlik Duvarları (Firewall) ve STS Arasındaki Farklar 

Ağ güvenliği ile ilişkili teknolojilere göz atıldığında, bu alanda en yaygın uygulaması
bulunan teknolojinin güvenlik duvarları olduğu görülür. Temel olarak bir güvenlik 
duvarı, bir ya da daha fazla ağ arasına yerleştirilen ve bu ağlar arasında belirlenen bir 
politika çerçevesinde izolasyon sağlayarak onları birbirinden yalıtan bir ağ
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bileşenidir. Güvenlik duvarları, yaygın kanaatin aksine, tek başlarına eksiksiz bir 
güvenlik çözümü oluşturamamaktadır. İnternet’e açık Web hizmeti veren bir sistemi 
korumak üzere kurulan bir “paket filtreleyen güvenlik duvarı sistemi” kaçınılmaz 
olarak bu sisteme doğru gelen tüm Web isteklerini geçirmek zorundadır. Bu yüzden 
saldırganların Web üzerinden yapabilecekleri saldırılar için herhangi bir koruma 
sağlanamamış olur.  Güvenlik Duvarları sistem için kapı önündeki koruyucudur ve 
içerde olup biten ile ilgilenmez. STS’lerin çoklu-sensör video inceleme özellikleri ve 
saldırgan alarmları vardır. Gördüğü davranış, şüpheli bir durum teşkil ediyorsa, bunu 
gerekli güvenlik birimlerine bildirir ya da problemle baş etmeye çalışır. 

Genelde kayıplara yol açan saldırılar, ağ içinde gerçekleşen saldırılardır ve bunlar ile 
güvenlik duvarları değil, STS’ler baş edebilir. Güvenlik duvarlarının ilgilendiği
çeşitli saldırı tipleri vardır. Bunlardan ikisi tünelleme saldırıları ve uygulama-temelli 
saldırılardır. 

� Tünelleme saldırıları ağ protokollerinin yetersiz özelliklerinden ötürü oluşur. 
Güvenlik duvarları ağ protokollerine uygun olarak paketleri filtreler ve bir 
paketi aldığında, geçirip geçirmeyeceğini anlamak için veritabanını kontrol 
etmesi gerekir. Ancak bu kısım problem teşkil eder çünkü saldırgan bu sırada 
göndermek istediği veriyi, başka bir veri içinde gizlemiş olarak gönderebilir. 

� Uygulama-temelli saldırı; uygulamalarla direk bağlantı kurabilen paketler 
göndererek, uygulamanın hassasiyetlerini öğrenme ve bundan faydalanma 
yollarını arar. Örneğin bir web yazılımına sürekli http komutları göndererek 
tampon belleğin taşmasına neden olduğunda, eğer Firewall “http trafiğini 
geçir” şeklinde yapılandırılmışsa, saldırı unsuru taşıyan paket geçişi
gerçekleştirebilir. 

2.2.4 Saldırı Tespit Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları

STS’ler aşağıdakileri gerçekleştirebilir [5]: 

� Sistemin güvenlik altyapısına, yüksek derecede bütünlük katar. Çünkü STS 
güvenlik duvarlarını, şifreleyici yönlendiricilerini(router), anahtarlama 
yönetim sunucularını, kritik dosyaları gözlemler ve bunlar için ek koruyucu 
katman olarak çalışır. 

� Anlaşılır olmayan, sistem kaynaklarından elde edilen bilgileri anlaşılır hale 
getirir. Örneğin işletim sisteminin tuttuğu günlük dosyaları, sistemde neler 
olup bittiği hakkında bilgi verebilir. Fakat bu bilgiler genelde uzman sistem 
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yöneticileri ve güvenlik elemanları için anlaşılmaz yapıdadır. STS bunları
algılayarak gerekli yerlere bildirir ve çoğu zaman problem, kayıplara yol 
açmadan önce saldırı açığa çıkartılır. 

� Kullanıcı aktivitelerini, sisteme girişten çıkışa kadar takip edebilirler ve bu 
aktiviteleri etkileyebilirler. 

� Veri dosyalarına yapılan değişikleri algılayabilir ve bunları raporlayabilirler. 

� Güvenliği etkileyebilecek olan sistem konfigürasyon hatalarını bulup, seçer 
ve bazen kullanıcı isterse bu hataları düzeltir. 

� Sistemin hangi tarz saldırılara maruz kalabileceği bulur.(Bunu daha çok 
Zayıflık Değerlendirme - Vulnerability Assesment ürünleri yapar) 

� İnternet’ten en yeni saldırı tiplerini araştırır ve bu doğrultuda yönetim 
birimlerini iyileştirir. 

� Güvenlik hakkında uzman olmayan elemanların da güvenlik yönetimini 
yapabileceği kullanıcı dostu arayüzler sunar. 

� Bilgisayar sistemimiz için bir güvenlik ilkesi tesis ederken, meselemizin ana 
noktalarında bize yardımcı olur, yol göstericilik yapar, amacımızı ve önemli 
noktaları açıkça görüp, belirtmemiz için bizi teşvik eder. 

STS’ler aşağıdakileri gerçekleştirmez [5]: 

� Zayıf kimlik tanıma ve doğrulama mekanizmaları için herhangi bir telafi 
yapamaz. Her ne kadar araştırmaların sonucu STS’nin, kullanıcıların
davranışlarının kompleks istatistiksel analizlerinin, kullanıcıyı tanımada 
yardım ettiğini söylese de bu kanıtlanamamıştır. 

� Saldırı araştırmalarını insan müdahalesi olmadan yapamazlar. 

� Sisteme ait güvenlik politikasını sezemezler. 

� Ağ protokolünün zayıflıklarını telafi edemezler. TCP/IP de dahil olmak üzere 
birçok ağ protokolü, sunucu kaynak/hedef adresleri için güçlü bir doğrulama 
yapamazlar. Bunun anlamı saldırı unsuru taşıyan paketlerin üzerindeki 
kaynak adreslerin bize saldırının kaynaklandığı adresi vermeyebileceğidir. Bu 
yüzden saldırının kimden ve nereden kaynaklandığını bulmak güçtür. 
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� Bütünlüğü bozulmuş, birtakım problemli özellikleri olan veriler hakkında bir 
şey yapamazlar. Bu bozulmuş veriler sistemin herhangi bir noktasından elde 
edilmiş olabilir. Bu kaynakların çoğu yazılım bazlıdır ve bir saldırı sonucu 
değişikliğe uğratılmış olabilir. Örneğin saldırgan, sistemin kayıt dosyalarını
hedef alır, bunlarda değişiklik yapar ve saldırı zamanının kayıtları ile 
sistemde kalan saldırı izlerini siler. 

� Çok meşgul bir ağ üzerindeki tüm trafiği analiz edemezler. 

� Paket seviyesindeki saldırılar ile her zaman baş edemezler: bilgili bir düşman 
sistemden kaçan paketleri parçalayıp yönünü değiştirerek gerçek hedefe 
saldırıda bulunabilir, ya da daha kötüsü STS için ayrılan belleğe sürekli bir 
şeyler göndererek tampon bellekte taşmalara neden olurken, kendi saldırısını
gizlemeye çalışır. 

� Modern ağ donanımlarıyla baş edemezler. Bu sorun daha çok kendini 
parçalanmış paketlerde gösterir. Bant genişliğini optimum kullanabilmek için 
paket parçalama tekniğini kullanan yüksek hızlı ATM ağlarında ise bu sorun 
iyice dallanıp budaklanmıştır. 
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3. SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

3.1 Zamana Göre STS’lerin Sınıflandırılması

Zamandan kastedilen, izlenen olayların olma anı ile bu olayların analiz edilmesi anı
arasında geçen süredir. Zamana göre STS’ler ikiye ayrılır [4]: 

3.1.1 Aralıklarla-Çalışan STS’ler 

İzleme noktalarından, analiz motorlarına bilgi akışı sürekli değildir. Bilgi önce 
depolanır ve sonra analiz için ilgili birime gönderilir. İlk sunucu-temelli STS’ler, 
işletim sistemi günlük dosyalarını kullandığı için bu zamanlama modelini 
kullanmaktaydı. Aralıklarla-çalışan STS’ler, saldırılara aktif cevap üretemezler. 

3.1.2 Gerçek-Zamanlı Çalışan STS’ler 

Bilgi kaynaklarından sürekli bilgi akışı mevcuttur. Ağ-temelli STS’ler için en çok 
kullanılan zamanlama modelidir. Gerçek-zamanlı çalışan STS’ler tespit ettikleri 
saldırılara aktif cevaplar üretebilirler. 

3.2 Bilgi Kaynaklarına Göre STS’lerin Sınıflandırılması

3.2.1 Ağ-Temelli STS’ler 

Ticari STS’lerin çoğu ağ-temellidir. Bu STS’ler ağ paketlerini yakalayıp bunları
analiz ederek saldırı tespiti yaparlar. Ağ-temelli bir STS, üzerinde çalıştığı ağda
bulunan bilgisayarlar arasındaki haberleşmeyi dinleyebildiği için ağdaki tüm 
bilgisayarları korumaktadır.  

Ağ-temelli STS’ler Şekil 3.1’de gösterildiği gibi bir ağdaki çeşitli noktalarda tek 
amaçlı sensörler veya yerleşmiş sunucuların bir dizisinden oluşur [6]. Sensörler 
STS’nin çalışmasını sınırlandırır. Bu STS’lerin çoğu gizlilik modunda çalışmak için 
tasarlanmıştır [4]. 
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Şekil 3.1 : Ağ-Temelli STS Kullanılan Ağ Topolojisi 

Avantajları:

� İyi yerleştirilmiş olanlar geniş bir ağı denetleyebilir, 

� Bu STS’ler genellikle pasif aygıtlardır. Bunlar, bir ağın normal işleyişi ile 
karışmayan bir ağ hattını dinlerler.  

� Saldırılara karşı çok gizli olabilirler ve çoğu saldırganlar tarafından 
görülmezler. 

Dezavantajları:

� Geniş veya meşgul ağ içinde tüm paketlerin işlenmesi zorluğuna sahiptirler. 
Yüksek trafikte gerçekleşen bir saldırıyı tespit etmekte başarısız olabilirler. 

� Anahtarlar(Switch), ağları küçük bölümlere ayırır. Çoğu anahtarlar evrensel 
port denetimini sağlayamaz. 

� Şifrelenmiş bilgiyi analiz edemezler. 

� Bu STS’lerin çoğu saldırıların başarılı olmadığını bildiremez. Sadece 
başlatılan saldırıyı farkedebilirler. 
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� Bazı STS’ler parçalanmış ağ paketlerini içeren ağ tabanlı saldırıları tespit 
edemez. Parçalanmış paketler, STS’lerin kararlılığını bozarak hizmet dışı 
kalmalarına sebep olabilir [4]. 

3.2.2 Dağıtık-Temelli STS’ler 

Ağ-temelli STS’ler uzaktan erişim noktalarına yerleştirilmiştir ve bir merkezi 
yönetim istasyonuna rapor gönderir. Saldırı kayıtları aralıklarla veya sürekli olarak 
yönetim istasyonundaki merkezi veri tabanında depolanmak üzere yüklenir. Şekil 
3.2’de dört sensör ve bir merkezi yönetim istasyonundan oluşan dağıtık-temelli bir 
STS ağ topolojisi görülmektedir [6].  

Şekil 3.2 : Dağıtık-Temelli STS Ağ Topolojisi  

Ağ-STS 1 ve Ağ-STS 2 sensörleri gizli karışık modda çalışmaktadır ve herkesce 
erişilebilen sunucuları korumaktadırlar. Ağ-STS 3 ve Ağ-STS 4 sensörleri güvenli 
bölgedeki sunucu sistemlerini korumaktadırlar. Sensörler ve yönetici sistem 
arasındaki haberleşme şekilde gösterilene benzer biçimde özel bir ağ üzerinden 
yapılabileceği gibi varolan ağ altyapısını da kullanabilir. 
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3.2.3 Sunucu-Temelli STS’ler 

Sunucu-temelli STS’ler bir bilgisayar sistemi içerisinde toplanan bilgi üzerinde 
çalışır. Bu sayede işletim sistemine yönelmiş tüm saldırılar için hangi sistem 
çağrılarının ve kullanıcıların sorumlu olduğu yüksek doğruluk ve güvenilirlikle tespit 
edilebilir. Sunucu-temelli STS’ler iki tür bilgi kaynağı kullanır: işletim sistemi 
izleme seçenekleri ve sistem günlük dosyaları. Bu kaynaklardan daha güvenilir ve 
ayrıntılı olanı işletim sistemi izleme seçenekleridir çünkü bunlar doğrudan işletim 
sistemi çekirdeğinde oluşturulmaktadır. Bununla birlikte sistem günlük dosyaları
daha küçüktür ve  yorumlanmaları daha kolaydır [4]. Şekil 3.3’de bazı sunucu 
bilgisayarlar üzerinde sunucu-temelli STS’lerin kullanıldığı bir ağ topolojisi 
görülmektedir [6]. 

Şekil 3.3 : Sunucu-Temelli STS Kullanılan Ağ Topolojisi 

Avantajları:

� Olayların olduğu yerel sunucuyu izleme yetenekleri sayesinde ağ-temelli 
STS’lerin yakalayamayacağı saldırıları tespit edebilirler. 

� Genel olarak ağ trafiğinin şifrelendiği bir çevrede işleyebilirler. 
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� Anahtarlamalı ağlar üzerinde de iyi çalışırlar. 

� İşletim sistemi izleme seçenekleri üzerinde işlem yapanlar truva atlarını veya 
yazılım eksikliklerinden dolayı gerçekleştirilen saldırıları tespit  edebilirler. 

Dezavantajları:

� Yönetimi zordur. Bilgi her sunucu denetimi için yapılandırılabilir ve 
yönetilebilir olmalıdır. 

� STS, üzerinde çalıştığı sunucuya yapılan saldırılara maruz kalıp devre dışı 
bırakılma tehdidi altındadır. 

� Ağ üzerinde tarama biçiminde yapılan saldırılardan haberdar olamazlar çünkü 
yalnızca üzerinde işledikleri sunucuya gelen paketlere erişimleri mevcuttur. 

� Bazı Hizmet Engelleme (DoS) saldırıları tarafından devre dışı bırakılabilirler. 

� İşletim sistemi izleme seçeneklerini bilgi kaynağı olarak kullandıklarında
bilginin miktarı çok büyük olabilir. Bu da yerel sistem üzerinde fazladan 
depolama alanına ihtiyaç doğurur.  

Sunucu-temelli STS’ler, üzerinde işlemekte oldukları sunucunun sistem kaynaklarını
kullandıklarından dolayı izledikleri sistemlere performans açısından yük 
olmaktadırlar. 

3.2.4 Uygulama-Temelli STS’ler 

Bu STS’ler bir yazılım uygulaması ile meydana gelen olayları analiz eden sunucu-
temelli STS’lerin özel bir türüdür. Uygulama-temelli STS’lerde bilgi kaynağı olarak 
genellikle uygulamaya ait günlük dosyaları kullanılır. Analiz-motoruna belirli 
uygulamalar için o uygulamalara has özellikler bildirildiği taktirde, yetkisini aşan 
kullanıcıların gerçekleştirdiği saldırılar uygulama-temelli STS’lerce tespit edilebilir 
[4]. 

Avantajları:

� Kullanıcı ve uygulamaların birbirlerini etkilemelerini denetleyerek bireysel 
kullanıcıların yetkilerini aşan davranışlarını tespit edebilirler. 

� Uygulamanın giriş-çıkış noktalarında çalıştıkları için şifrelenmiş veri, 
çalışmaya engel değildir. 
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Dezavantajları:

� Uygulama günlük dosyaları, işletim sistemi izleme seçenekleri kadar 
korunaklı olmadığından, sunucu-temelli STS’lere oranla saldırılara daha fazla 
açıktırlar. 

� Truva Atları veya diğer yazılımsal saldırıları sezemezler. Bundan dolayı bir 
uygulama-temelli STS’yi, sunucu ve/veya ağ temelli STS’nin birleşimi olarak 
kullanmak daha doğru olur. 

3.3 Analiz Yaklaşımlarına Göre STS’lerin Sınıflandırılması

Saldırı tespitinde olayların analizi için iki temel yaklaşım kullanılmaktadır: kötüye 
kullanım tespiti ve anormallik tespiti. Kötüye kullanım tespiti, genellikle ticari 
sistemlerde kullanılır ve analizin hedefi  “kötü” olarak adlandırılan olayları
ayıklamaktır. Anormallik tespiti ise üzerinde hala çalışılan bir yaklaşımdır ve
anormal aktiviteler sırasını analiz ederek saldırıları tespit etmeyi hedefler. Her iki 
yaklaşımın da birbirlerine üstün olan yönleri mevcuttur. Ancak iyi STS’lerde 
genellikle, anormallik tespit yöntemleri ile kuvvetlendirilmiş olan kötüye kullanım
tespit yaklaşımı kullanılır[4]. 

3.3.1 İmza Temelli Saldırı Tespit Sistemleri 

Kötüye kullanım dedektörleri sistem aktivitesini analiz eder, olayları veya bilinen bir 
saldırıyı tanımlayan olayların önceden tanımlanmış modeliyle benzeşen olaylar 
dizisini arar. Bilinen saldırıları modelleyen şablona imza adı verildiğinden dolayı bu
yönteme “imza-temelli tespit” de denir [4, 7].  

Avantajları:

� Kötüye kullanım dedektörleri, çok sayıda yanlış alarm üretmeden saldırıların
tespitinde etkilidir. 

� Bu dedektörler özel bir saldırı aracı veya tekniğini güvenli ve çabuk olarak 
teşhis edebilir. 

� Bu dedektörler sistem yöneticilerine, güvenlik konusunda uzman düzeyinde 
bilgi sahibi olmalarına gerek duymaksızın, sistemlerini izleme olanağı verir. 
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Dezavantajları:

� Dedektörler sadece bilinen saldırıları sezebilir. Bu yüzden sistem, yeni 
saldırıların imzaları eklenerek sürekli olarak güncellenmelidir. 

� Çoğu dedektörler tanımlanmış imzaların dar kapsamlı kullanımı için 
tasarlanmıştır ve çok rastlanan saldırıların ufak değişikliklerle tekrarlanması
halinde bunları tespit edememektedirler.  

3.3.2 Anormallik Temelli Saldırı Tespit Sistemleri 

Anormallik dedektörleri bir sunucu veya ağ üzerindeki normal olmayan genel 
davranışları tespit eder. Bu yaklaşıma göre saldırılar, “normal” olarak tanımlanan 
davranışlardan farklılık gösterir ve bu farkları hesaplayabilen sistemlerce saldırılar 
tespit edilebilir. Anormallik dedektörleri; kullanıcıların, sunucuların veya ağ
bağlantılarının temsil edilen normal davranışlarının profillerini inşa ederler. Bu 
profiller, normal çalışma zamanı süresince toplanan veri kullanılarak çıkarılır. 
Dedektörler bu profillerin eldesinden sonra, olay verisini toplar ve izlenen 
aktivitelerin normalden sapma olduğu durumları tespit eder. [4]’e göre anormallik 
tespiti için kullanılan ölçüler ve teknikler şunlardır: 

� Kullanıcının ve sistem davranışının sayılarak belli bir değere kadar izin 
verilmesi durumu olarak tanımlanan eşik değer tespiti. Buna örnek olarak 
belirli bir süre için bir kullanıcının erişebileceği en fazla dosya sayısı, hatalı
şifre girilme sayısı verilebilir.  

� Parametrik veya parametrik olmayan istatistiksel ölçüler.  

� Kural-temelli ölçüler.  

� Diğer ölçüler, yapay sinir ağlarını, genetik algoritmaları ve bağışıklık sistemi 
modellerini içerir. 

Ticari STS’lerde yalnızca ilk iki ölçü kullanılır. Maalesef anormallik detektörleri ve 
bunları temel alan STS’ler çok fazla sayıda hatalı alarm üretmektedir. Ayrıca bazı
anormallik detektörlerinin çıkışı, kötüye kullanım dedektörleri için bilgi kaynağı 
olarak kullanılabilmektedir. Sayılan bu özelliklerine rağmen ticari STS’lerde tek 
başına kullanılmayan anormallik dedektörleri, çokça araştırmalara konu olmaktadır
[4,7]. 
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Avantajları:

� Anormallik tespitini temel alan STS’ler sıradışı davranışları tespit ettikleri 
için saldırının ayrıntılı bilgisine sahip olmasa da bir saldırı olduğunu anlar. 

� Bu dedektörler, kötüye kullanma dedektörleri için tanımlanan imzaları
oluşturan bilgi üretebilirler. 

Dezavantajları:

� Anormallik tespit yaklaşımları genellikle çok fazla sayıda hatalı alarm üretir. 
Bunun nedeni kullanıcı ve ağ davranışlarının önceden bilinememesidir. 

� Anormallik tespit yaklaşımları normal davranış profilini karakterize etmek 
için sistem olay kayıtlarının çok büyük eğitim verisine ihtiyaç duyar. 

3.3.2.1 İstatistiksel-Temelli Saldırı Tespit Sistemleri 

3.3.2.1.1 Denning Modeli 

Denning Modeline[8] göre STS’de dört farklı istatistiksel model bulunabilir. Her bir 
model STS’deki belirli bir türdeki ölçüm için uygundur. Bu modeller; 

İşletimsel Model: Bu model belirli zaman aralıklarında şifre hatalarının sayısını bir 
ölçü olarak kullanır. Model, ölçümü bir eşik değeriyle karşılaştırır. Eşik değerini 
aşan ölçümlerde anormallik olduğunu belirtir. 

Ortalama ve Standart Sapma Modeli: Bu model klasik olarak verinin ortalama ve 
standart sapma karakteristiklerini kullanır. Analistler sistem davranışlarının
ölçümlerinin ortalama ve standart sapması hakkında kısa sürede karar verecek kadar 
bilgi sahibidirler. Eğer güven aralığında olmayan yeni bir davranış gözlemlenirse bu, 
anormal olarak tanımlanır. Güven aralığı, sistem parametrelerinin ortalamalarından 
ve standart sapmasından faydalanılarak tanımlanabilir. Bu karakteristikler; olay 
sayıcılara, aralık zamanlayıcılarına ve kaynak ölçümlerine uygulanabilir. 

Çoklu Olasılıksal Değişken Modeli: Bu model ortalama ve standart sapma modelinin 
gelişmişidir. Model iki ya da daha fazla ölçü arasındaki korelasyona dayanır. 

Markov İşlem Modeli: Denning modelinin en karmaşık bölümü olay sayıcılardır. Bu 
model bir durum değişkeni olarak her farklı tip olayı ve durumlar arasındaki geçiş
frekanslarını karakterize eden durum geçiş matrisini kullanır. Durum geçiş
matrisinde bir önceki durum ve değere bakılarak, eğer yeni gözlemin olasılığı çok 



17

düşükse anormal olarak tanımlanır. Bu, STS’nin sadece tek bir olayı değil olay 
sıralarını ve beklenmeyen komutları da ayırt etmesine olanak tanır. Böylece olay 
akımlarının durumsal analizleri gerçekleştirilir. 

Anormallik tespitinde kullanılan en genel yöntem tespit kurallarının ve niteliklerinin 
sayısal biçimde gösterildiği nicel analizdir. Denning’in işletimsel modeli bu ölçüm 
kategorilerini içerir. Bu, basit eklemelerle çok karmaşık kriptoloji hesaplamaları
arasında değişen bazı işlemleri kullanan bir teknik kümesidir. Bu tekniklerin 
sonuçları kötüye kullanma ve anormallik tespiti için temel olabilir. Varolan nicel 
analiz teknikleri şunlardır: 

Eşik Sezme: Nicel analizin en genel biçimi eşik sezmedir. Eşik sezmede kesin 
kullanıcı ve sistem davranışları izin verilebilir seviyelerde ve sayısal şartlarda 
karakterize edilir. Eşik değerinin en genel örneği izin verilen başarısız sisteme giriş
denemelerinin sayısıdır. Diğer eşikler belirli tipteki ağ bağlantılarının, dosya ve dizin 
erişimlerinin ve ağ sistemine erişimlerin sayısıdır. Bu eşik değerleri belli zaman 
aralıklarında göz önüne alınır. 

Sezgisel Eşik Sezme: Sezgisel eşik sezme basit eşik sezmeleri alarak gözlemlenen 
seviyelere adaptasyonunu kontrol eder. Bu işlem, özellikle geniş bir kullanıcı ve
hedef ortam kümesinde sezmenin kesinliğini artırır. Örneğin sekiz saatlik periyotta 
hatalı girişlerin sayısı üçü geçtiğinde alarm veren kural yerine, normal olmayan 
sayıda hatalı giriş olduğunda alarm veren kural kullanılabilir. Buradaki “normal 
olmayan” terimi çeşitli formüllerle hesaplanmaktadır. 

Hedef-Tabanlı Bütünlük Kontrolü: Bu kontrol bir sistem nesnesinde önceden 
bildirilemeyen bir değişikliğe bağımlı olmayan değişiklikleri kontrol eder. Hedef-
tabanlı bütünlük kontrolüne en genel örnek bir sistem nesnesinin kriptografik 
kontrolünü hesaplayan bir mesaj tutma fonksiyonu kullanmaktır. Bu değer güvenli 
bir ortamda saklanır. Sistem periyodik olarak bu değeri hesaplar ve saklı tutulan 
değerle karşılaştırır. Bir fark oluştuğunda alarm verir. 

Nicel Analiz ve Veri İndirgeme: Veri indirgeme büyük boyutlu olay bilgilerinden 
gereksiz olanları eleme işlemidir. Bu işlem sisteme yapılan depolamayı azaltır ve
olay bilgilerine dayalı sezmeyi optimize eder. 

3.3.2.1.2 İstatistiksel Ölçümler 

Anormallik tespiti  sistemlerinin çalışan ilk örnekleri istatistiksel ölçümlere dayalıdır. 
Bunlar IDES, NIDES gibi eski saldırı sezme sistemleridir [9]. 
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IDES/NIDES: IDES ve NIDES SRI International’da geliştirilen bilinen en eski iki 
saldırı sezme sistemidir. Bunlar, karma sistemlerdir. Hem kötüye kullanma hem de 
anormallik tespiti özelliklerini içerir. 

IDES ve NIDES için geliştirilen istatistiksel analiz teknikleri her bir kullanıcı ve
sistem nesnesi için yapılandırılan istatistiksel profilleri kullanır. Bu profiller zamanla 
kullanıcı davranışlarında meydana gelecek değişikliklere adapte olacak şekilde 
periyodik olarak güncellenir. Sistemler profilleri içeren istatistiksel bir veri tabanına
sahiptirler. 

Bir başka istatistiksel temelli yaklaşım kullanan STS türü EMERALD(Event 

Monitoring Enabling Responses to Anomalous Live Disturbances) IDES ve 

NIDES’in günümüzdeki en geliştirilmiş halidir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ticari bir STS’dir. EMERALD  lokal sonuçları, alarmları ve uyarıları güçlendiren bir 

çok detektöre dağıtılmasını destekleyen bir framework’te bir çok lokal monitör içerir. 

EMERALD, IDES ve NIDES gibi hem imza analizini hem de istatiksel profil 

kullanan hibrid bir sistemdir. Merkezi komponenti servis monitörüdür. Servis 

monitörleri bir fonksiyonu çalıştırmak için programlanbilir ve hostlarda 

konuşlanabilir. Servis monitörlerinin yaptığı bazı lokal analizler, rapor sonuçları ve

daha yüksek seviye monitörlerden eklenen bilgilerle hiyerarşik veri indirgemeyi 

desteklerler [10,11].   

Haystack: Haystack Tracor Applied Sciences ve Haystack Laboratuarları tarafından 
Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirilmiş bir anormallik tespiti sistemidir. Bu 
sistem iki bölümlü istatistiksel sezme kullanır. İlk ölçüm; oluşturulan bir saldırı
tipine, bir kullanıcı oturumunun hangi seviyeye ait olduğuna karar verir. Bu ölçümler 
şu şekilde hesaplanır: 

• Sistem kullanıcı davranış ölçümlerinin bir vektörünü içerir. 

• Her bir saldırı tipi için sistem her bir davranış ölçümü ile bir değeri birleştirir, 
verilen saldırı tipine ölçümün değerini yansıtır. 

• Her bir oturum için kullanıcı davranış ölçümlerinin vektörü hesaplanır ve eşik 
değer vektörüyle karşılaştırılır. 

• Eşik değerini aşan davranış ölçümleri belirlenir. 

• Eşik değerini aşan ölçümlerle birleştirilmiş değerler(ağırlıklar) toplanır. 
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• Toplam, önceki oturumların hepsi için toplanmış saldırı değerleri 
dağıtılmasına dayalı bir şüpheli bölümü oturuma ayırmak için kullanır. 

İkincisi; tamamlayıcı kullanıcı oturum aktivitelerinde normal kullanıcı oturum 
profillerinden sapmaları sezen istatistiksel metottur [12,13]. 

3.3.2.1.3 İstatistiksel Analizin Etkili Yönleri 

İstatistiksel anormallik tespiti analizi yasal kullanıcılardan faydalanan saldırganları
hedefler. NADIR(Los Alamos National Labaratory) geliştiricileri, bu sistemi 
kullanarak elde edilen bilgilerin sistemin ve güvenlik işlem hatalarının bulunmasını
sağladığını söylemişlerdir. Network Audit Director and Intrusion Reporter(NADIR), 
Los Alamos’da Integrated Computing Network(ICN) üzerindeki kullanıcıların
aktivitelerini denetlemek için Los Alamos National Laboratory’nin Computing 
Division tarafından geliştirilmiştir. Bu ağ Los Alamos’un ana bilgisayar ağıdır. Süper 
bilgisayarlara, yerel ve uzak terminallere, iş istasyonlarına, ağ servis makinelerine ve 
veri bağlantı arayüzlerine ağlanırken 9000’den kullanıcıya hizmet eder. SUN ve 
UNIX iş istasyonları üzerinde çalışmak için tasarlanmıştır. SQL’de yazılmıştır ve
SYBASE veri tabanı yönetim sistemi üzerinde çalışır. 80’lerin başarılı ve dayanıklı
IDS’lerindendir. Los Alamos’da ICN üstünde sistemleri denetlemek için yayılmıştır. 
Bu bulgular Los Alamos sistem karmaşıklığının yönetimini geliştirmelerini 
sağlamıştır [14]. 

İstatistiksel analizin bir başka avantajı istatistiksel sistemlerin, kötüye kullanımı
sezme sistemlerinin yaptığı sabit güncellemelere ve bakıma gerek duymamasıdır. 
Bunun gerçekleştirilmesi birçok faktöre bağlıdır. Metrikler iyi seçilmeli, ayrım
yapabilmek için yeterlilik ve davranış değişimlerine adaptasyon 
sağlanmalıdır(Kullanıcı davranışlarındaki değişimlere karşılık gelen metrikte tutarlı
ve dikkate değer değişimler oluşturulmalıdır). Bu şartlar sağlandığında sistemde 
değişiklik yapmadan istatistiksel analiz güvenli bir şekilde kullanılabilir. 

3.3.2.1.4 Parametrik Olmayan İstatistiksel Ölçümler 

Önceki istatistiksel yaklaşımlar kullanıcı ve diğer sistem varlıklarının davranışlarını
karakterize ederken parametrik yaklaşımlar kullanıyordu. Parametrik yaklaşımlar 
analiz edilmiş verinin dağıtılmasına temel oluşturan analitik metotlarla ilgiliydi. 
Buna örnek olarak  IDES ve MIDAS’ın ilk versiyonları verilebilir. Multics Intrusion 
Detection and Alerting System (MIDAS), National Computer Security 
Center(NCSC) tarafından geliştirilmiştir. NCSC’nin Dockmaster sistemini 
denetlemek için Honeywell DPS 8/70 çalışan Multics, sağlam bir işletim sistemidir. 
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Dockmaster’ın cevaplama sistemi denetim logundan data alınması için tasarlanmıştır. 
IDES gibi hibrit analiz stratejisini kullanır.Bu stratejide; uzman sistem kural tabanlı
yaklaşımlar ile istatistiksel anormallik-temelli tespit kullanır. MIDAS’ın uzman 
sistemi forward-chaining algoritmasını kullanır. MIDAS’ın istatistiksel ve kural 
tabanlı analiz parçası LISP ile kodlanmıştır ve sembolik iş istasyonları üzerinde 
çalışır. MIDAS 1989’da online olarak yer almıştır ve 90’ların ortalarında
Dockmaster denetlenmiştir [15]. 

Bu tahminler sistemin yanlış alarm oranının yükselmesine neden olabiliyordu. 
Araştırmacılar, sistem kaynak kullanım özelliklerini içeren sistem kullanım şablonu 
hakkında bilgi toplamaya başladığında dağılımlar normal olarak bulunamıyordu ve 
yüksek yanlış alarm oranına neden olan ölçümleri içeriyordu. 

Tulane Üniversitesi’nden Linda Lankewicz ve Mark Benard bu problemleri ortadan 
kaldırmak için anormallik tespitinde  parametrik olmayan teknikleri kullandılar. Bu 
yaklaşımın farkı, önceden bildirilebilir kullanım şablonuyla kullanıcıları
bağdaştırabilmesi ve parametrik yaklaşımların kolay bağdaştıramadığı sistem 
ölçümlerini hesaba katabilmesidir. 

Bu yaklaşımda parametrik olmayan veri sınıflandırma teknikleri, özellikle 
kümeleme(clustering) analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizinde büyük boyutlarda 
veri toplanır ve bazı değerlendirme kriterlerine göre kümelere(clusters) yerleştirilir. 
Bu değerlendirmeler bir vektör şeklinde temsil edilir(Örneğin Xi=[f1,f2,...fn]). 
Vektörleri, davranış sınıflarına göre gruplandırmak için kümeleme algoritması
kullanılır. 

Parametrik olmayan istatistiksel anormallik tespitinde, kullanıcı aktiviteleri verisi iki 
farklı kümeye alınır. Biri normal olmayanları, diğeri normal aktiviteleri gösterir. 
Çeşitli algoritmalar vardır. Tulane araştırmacıları kaynak kullanım figürlerini 
değerlendirme kriteri olarak kullanan algoritmanın (k-nearest-neighbor) en iyi 
olduğunu bulmuşlardır. Bu algoritma, vektörü en yakınındaki komşularına(k) göre 
gruplamaktadır. K; vektörlerin sayısının bir fonksiyonudur. 

Sonuçlara göre bu algoritma şunu göstermiştir. Kümeler, güvenilir olarak 
gruplandırılmış basit sistem operasyonlarını ve kullanıcıya göre gruplandırılmış 
aktiviteleri biçimlendirir. 

Parametrik olmayan yaklaşımın avantajı; güvenilir olay verisi indirgemeleri 
yapabilmesi, tespit hızının arttırması, parametrik istatistiksel analizdeki doğruluğu
geliştirmesidir[16]. 
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3.3.2.2 Veri Madenciliği-Temelli Saldırı Tespit Sistemleri 

Veri madenciliği büyük miktarda veri içinden gelecekle ilgili tahmin yapmamızı
sağlayacak bağıntı ve kuralların bilgisayar programları kullanarak aranmasıdır

Saldırı tespitinde veri madenciliği kullanımının sebepleri şunlardır: 

• Denetleme verisi üzerinde normal ve saldırı etkinlikleri kanıt bırakırlar. 

• Veri merkezli bakış açısından bakıldığında saldırı tespiti bir veri analiz işidir.  

• İstisna saptanması ve hata/alarm yönetimi gibi başarılı uygulamalarla aynı
etki alanı içindedir.     

Bazı kural tabanlı anormallik tespiti çalışmalarının basitleştirilmiş şekli olan bir 
yaklaşım saldırı tespit modellerinin yapılandırılmasında veri işleme tekniklerini 
kullanır. Bu yaklaşımın amacı program ve kullanıcı davranışlarını tanımlamada 
kullanılabilecek sistem özelliklerinin tutarlı kullanılabilir bir şablonunu 
oluşturmaktır. Bu sistem özellikleri kümesi tümevarım metotlarıyla işletilerek 
anormal ve kötüye kullanma senaryolarını tanıyabilir. Veri işleme çok büyük boyutlu 
veriden elde edilen modellerin oluşumundan söz eder. Bu modeller veri içinde 
kolaylıkla görülemeyen gerçekleri çıkarırlar. 

STS ile ilgili veri madenciliği algoritmaları ise, bilginin önceden belirlenmiş sınıflara 
ayrıldığı sınıflandırma, veri içindeki nesneler arasında ilişkilerin bulunduğu bağlantı
analizi ve zaman içerisinde meydana gelen birbirine benzer durumların analiz 
edildiği sıralı analizdir [17].  

Sınıflandırma Algoritmaları: Bu algoritmalar veri parçasını önceden tanımlanmış bir 
çok kategoriden birine ayırır. Sınıflandırma algoritmalarının çıktıları karar ağaçları
veya kurallar gibi sınıflandırıcılardır. Saldırı tespitinde optimal bir sınıflandırıcı
normal ve anormal kategorilere giren verileri güvenilir olarak tanımlamalıdır. 

Bağıntı Analizi Algoritmaları: Bu algoritmalar veri tabanında bulunan alanlar 
arasındaki ilişkileri belirler ve saldırı tespiti için doğru sistem özelliklerini seçmeyi 
sağlayan veriler arasındaki korelasyonu ortaya çıkarır. Saldırı tespitinde optimal bir 
bağlantı analizi algoritması saldırıları açığa çıkaran  sistem özelliklerini 
tanımlayabilmelidir. 

Sıra Analizi Algoritmaları: Bu algoritmalar sıralı şablonları(pattern) modeller ve sık
sık karşılaşan olayların sırasını anlamamızı sağlar. Bu algoritma hangi olayların
beraber meydana geldiğini açığa çıkarabilmeli ve geçici istatistiksel ölçümleri içeren 
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saldırı tespit modellerini genişletirken anahtar tutabilmelidir. Bu ölçümler, servislerin 
çalışmaz hale getirildiği saldırıları(DoS) tanır.  

Saldırı tespit sistemlerinde veri madenciliği çok büyük kümeler içinde toplanmış 
verinin çevrimdışı(off-line) olarak filtrelenmesi, biçimlendirilmesi ve bilgi kümeleri 
içinde organize edilmesidir yani bir bilgi oluşturma işlemidir. Bu bilgi önceden tespit 
edilmemiş saldırı şablonlarını ortaya çıkarmak için kullanılır. STS’de veri 
madenciliği işlemi yeni saldırı şablonlarının geliştirilmesine yardım etmek için gizli 
profilleri araştırır [18,19]. 

3.3.2.3 Yapay Sinir Ağı-Temelli Saldırı Tespit Sistemleri 

Yapay sinir ağları anormal davranışları karakterize etmek için uyarlanabilir öğrenme 
teknikleri kullanmaktadır. Bu parametrik olmayan analiz tekniği herhangi bir 
istenmeyen kullanıcı davranışı veya saldırıları gösteren eğitici veri kümelerinde 
çalışır. 

Yapay sinir ağları etki bağlantılarının kullanımıyla etkinleşen çok sayıda basit işleme 
elementlerine(units) sahiptir. Yapay sinir ağları bilgisi, girişler ve onların etkileri 
arasındaki bağlantı yapısından elde edilir. Öğrenme, etkilerin değişimiyle ve 
bağlantıların eklenmesi veya silinmesiyle meydana gelir. 

Yapay sinir ağlarında işleme iki durum içerir. Birinci durumda, kullanıcı
davranışlarını temsil eden verilerle ağ oluşturulur. İkinci durumda, ağ olay bilgilerini 
alır ve eski bilgilerle (davranış referanslarıyla) karşılaştırır. Benzerlikleri ve farkları
belirler. Ağ girişlerinin durumu değiştiğinde, girişlerin etkileri değiştiğinde, bağlantı
silindiğinde veya eklendiğinde olayın anormal olduğu görülür. 

Yapay sinir ağları kullanıcı davranışlarını tanımlamak için belirli özellikler kümesi 
kullanmaz. Ölçümlerin beklenen istatistiksel değerleri için ön tahminler yapmaz. Bu 
özellikler yapay sinir ağlarının avantajlarıdır. En önemli dezavantajı ise bulduğu
anormallikler için herhangi bir açıklama yapamamasıdır. Ayrıca öğrenme sırasında
herhangi bir sebep olmaksızın ağın çöktüğü konfigürasyonlar da dezavantajıdır [20]. 

3.3.2.4 Genetik Algoritmalar Kullanan Saldırı Tespit Sistemleri 

Diğer bir komplike yaklaşım, saldırıları tespit etmek için olay verilerinin analizinde 
genetik algoritmaları kullanmaktır. Genetik bir algoritma evrimsel algoritmalar 
sınıfından bir örnektir. Bu algoritmalar, problemlerin çözümünü Darwin’in doğal 
seleksiyon teorisiyle birleştirmektedir. Genetik algoritmalar kromozomların
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kombinasyonuna ve mutasyonuna izin veren metotlarla çözülmüş biçimleri 
kullanarak yeni bireyler biçimlendirmektir [1]. 

Araştırmacılar bu yaklaşımı saldırı tespit etmede kullanırken, saldırı tespit etme 
işleminin olay bilgileri için saldırı gösteren veya göstermeyen varsayım vektörleri 
tanımlamasıyla oluşturur. Sonra bu varsayımların uygun olup olmadığı test edilir. Bir 
çözüm bulana kadar bu işlemlere devam edilir. 

Genetik algoritma analizleri iki basamaktan oluşur. İlkinde probleme bir çözüm 
bulunur. İkinci basamakta çeşitli evrim kriterlerine göre popülasyonun her bireyini 
test etmek için bir fonksiyon oluşturulur. 

GASSATA sisteminde genetik algoritmalar varsayım vektörlerinin bir kümesini 
kullanarak sistem olaylarının sınıflandırılması problemine uygulanmıştır [21]. n 
boyutlu bir H vektörü tanımlandığında(H olay kümesinde bir vektör, n de bilinen 
potansiyel atakların bir kümesi olarak düşünülürse) eğer vektör bir saldırıyı temsil 
ediyorsa 1 değerini, temsil etmiyorsa 0 değerini alır. 

Denemeler sonucunda gerçek saldırıların tespiti olasılığı 0.996, gerçek olamayan 
saldırıların tespiti oranı ise 0.0044’dür. 200 saldırılık bir küme için filtrelemenin 
yapılandırılması 10 dakika 30 saniye gerektirmektedir [21]. 

Bu yaklaşımın kötüye kullanmayı sezmedeki dezavantajları şunlardır: 

• Sistem olay eksikliğinde karakterize edilen saldırıları hesaba alamaz. 

• Sistem olay kümeleri için ikili anlatım formu kullanıldığından eşzamanlı
çoklu saldırıyı tespit edemez. 

• Eğer aynı olay ya da olay kümesi, bir çok saldırı için genel bir konumdaysa 
ve saldırgan bu durumdan faydalanarak eş zamanlı saldırılar 
gerçekleştiriyorsa sistem uygun bir varsayım vektörü bulamaz. 

Bu sistemdeki en büyük eksiklik sistemin tam olarak saldırıları kuyruğa
yerleştirememesidir. 

3.3.2.5 Bağışıklık Sistemi-Temelli Saldırı Tespit Sistemi 

İlk bilgi kaynağı olarak sistem çağrıları düşünüldüğünde araştırmacılar veri için 
verinin boyutunu içermesi, kötüye kullanmayı sezebilmesi gibi amaçlar 
belirlemişlerdir. Anormallik tespitinde sistem iki aşamalı saldırı tespit etme 
analiziyle uyumlu işler. İlk aşamada normal davranışların profillerinden oluşan bir 
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veri tabanı kurulur. Buradaki profiller kullanıcı merkezli değil sistem-işlem 
merkezlidir(Diğer yöntemlerden ayrılır). Profilden sapma anormallik olarak algılanır. 
İkinci aşamada profiller sonradan ortaya çıkan sistem davranışlarını izlemekte 
kullanılır. Ölçümlerle normal işlem davranışlarından sapmalar, başarılı saldırılar, 
başarısız saldırılar ve hata şartları belirlenir. Bu yaklaşımda, biyolojik bağışıklık
sistemleriyle sistem koruma mekanizmaları arasındaki benzerliklerden 
faydalanılmıştır. Organizmaların bağışıklık sistemi materyallerin zararlı olduğuna, 
patojenlere ve diğer tehlikeli durumlara kendisi karar vermektedir. Bir bağışıklık
sistemi bu kararı peptidler, küçük protein parçalarından faydalanarak almaktadır. 

 Bağışıklık sistemi bir insan vücudunu yabancı patojen ve organizmaların büyük 
çeşidine karşı korumada başarılı olur. Bu dikkate değer özellik bilgisayar güvenlik ve 
yapay zeka araştırmacılarının dikkatini çekmiştir. Bu çalışmalar ile bilgisayar 
bağışıklık modellerini öneren bilgisayar mühendislerinin sayısı artmaktadır. Bu 
modellerin self ayrılmalarının ana fikri; self olan normal, non-self olan anormaldir. 
Bir insan vücudu için timüs ve kemik iliğindeki çeşitli detektör hücreleri antikor 
olarak adlandırılır, sürekli olarak ikincil lenf düğümlerini antikorların yaşayan 
hücreleri gözetlediği yerde oluşturur ve dağıtırlar. Dağıtılmış antikorlar tüm yaşayan 
hücreleri gözetler ve non-self hücreleri sezerler. Antijen olarak adlandırılırlar ve 
ikincil lenf düğümlerine saldırırlar[22].  

Koordine saldırılar ve İnternet kurtları ağ trafik modellerinin anormalliklerini 
gözetleyerek saldırıları tespit ederler. Çoğu ağ-tabanlı STS’ler ağ paketlerini 
gözetlerler ve kendi belirtilmiş anormallikleri bu ağ yetkisiz erişimlerinin kritik 
belirtilerini gösterirler. Böylece yapay bağışıklık modeli anormal ağ aktivitelerinden 
normal ağ aktivitelerini ayırmak için tasarlanmıştır [23]. 

3.4 Saldırılara Verdikleri Yanıtlara Göre STS’lerin Sınıflandırılması

STS’ler edindikleri bilgileri analiz ederek saldırı izlerine rastlarlarsa karşılık verirler. 
Bu karşılıklar daha önceden belirtilmiş bir yere rapor iletmek şeklinde 
gerçekleşebilir. Bazı diğer durumlarda ise otomatik olarak daha aktif yanıtlar 
verilebilir. Ticari STS’ler aktif, pasif veya bunların her ikisini de kullanan yanıt
seçeneklerini desteklerler [4]. 

3.4.1 Aktif Yanıtlar   

Aktif STS yanıtları belirli saldırılar tespit edildiğinde otomatik olarak gerçekleştirilen 
eylemlerdir. Üç tür aktif yanıt mevcuttur [4]. 
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Ek bilgi toplanması : En az  zararlı olmasının yanı sıra en çok kullanılan aktif yanıt
şüphelenilen saldırı hakkında ek bilgi toplanmasıdır. Bu, geceleyin garip bir ses bizi 
uyandırdığında ne olduğunu anlamaya çalışmamıza benzer. Böyle bir durumda insan 
daha dikkatli olur ve etraftan gelen seslere kulak kabartarak gerçekleştireceği eylem 
için karar vermede kullanmak üzere ek bilgi arayışına girer. İnsan için böyle olan bu 
durum STS içinse, bilgi kaynaklarına olan duyarlılığın arttırılması (örneğin işletim 
sistemi izleme seçeneklerinde kaydedilen olay sayısının arttırılması, veya hedef 
sistem üzerindeki belirli bir portu dinleyen bir ağ izleyicisinin duyarlılığının
arttırılarak ağ üzerindeki tüm paketleri dinlemeye başlaması gibi) şeklinde kendini 
gösterir. Ek bilgi toplamanın birçok yararları vardır. Toplanan ek bilgi saldırının
tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında saldırganın çalışma biçimi 
hakkında bilgi sağlar.  

Çevresel değişimler gerçekleştirilmesi : Bir diğer yanıt ise yapılmakta olan bir 
saldırıyı durdurarak saldırgan tarafından gerçekleştirilecek müteakip  saldırıları
durdurmaya yöneliktir. Aslında STS’lerin belirli bir kişinin sisteme erişmesini 
engellemesi söz konusu değildir. Ancak bunun için saldırganın kullanmakta olduğu
IP adresini engelleyebilir. Uzman bir saldırganı durdurmak çok zor olmakla birlikte 
STS’ler şu eylemleri gerçekleştirerek orta seviyeli saldırganları durdurabilir: 

� Kurban sistemlere bağlantıyı koparmak için saldırganın bağlantısında TCP 
sıfırlama paketleri enjekte edilmesi. 

� Yönlendirici ve güvenlik duvarlarının yeniden yapılandırılarak saldırganın
görünüşteki yerleşiminden gelen paketlerin bloklanması.

� Yönlendirici ve güvenlik duvarlarının yeniden yapılandırılarak ağ portlarının,
protokollerin veya bir saldırgan tarafından kullanılan servislerin 
engellenmesi. 

� Olağanüstü durumlarda yönlendirici ve güvenlik duvarlarının yeniden 
yapılandırılarak belirli ağ arayüzlerini kullanan tüm bağlantıların koparılması.

Saldırgana karşılık vermek : Yetkisiz erişimleri sezme tartışmalarını takip eden 
kimseler özellikle bilgi savaşlarının yaşandığı bu devirde saldırgana karşı yapılacak 
en iyi hareket  olarak karşı saldırıyı gösterirler. Bu yanıtın en agresif biçimi karşı 
saldırıya geçmek veya saldırganın bilgisayarı hakkında bilgi toplamaktır. Ancak bu 
şekilde karşılık vermek yasal değildir ayrıca saldırganlar gerçek ağ adreslerini 
kullanmadıklarından yapılacak karşı saldırı masum insanları hedef alabilir. 
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3.4.2 Pasif Yanıtlar 

Pasif STS’ler sistem kullanıcılarına bilgi sunarak bu bilgiyi kullanan insanların
gerekli adımları atmasını sağlar. Çoğu ticari STS’ler pasif yanıtlara güvenirler.  

Alarmlar ve Bildirimler : Saldırılar tespit edildiğinde STS’lerin kullanıcılara bilgi 
vermesi için kullanılırlar. Alarmın en çok kullanılan biçimi ekrana mesaj göndermek 
veya yeni bir pencere açarak saldırıyı haber vermektir. Bu, STS’nin yapılandırılması
esnasında kullanıcılar tarafından belirtilmiş STS konsolu veya diğer sistemler 
üzerinde gösterilir. Bazı STS’ler  sistem güvenlik personelinin cep telefonuna uyarı
gönderilecek biçimde seçeneklere sahiptir. Bazı ürünler diğer bildirim kanallarına e-
posta gönderirler. Bu çok güvenilir bir yöntem değildir çünkü saldırganlar e-posta 
mesajlarını kontrol ederek mesajların yerine ulaşmasına engel olabilirler. 

SNMP tuzakları ve eklenti-yazılımları : Bazı ticari STS’ler alarm ve bildirimleri 
oluşturarak ağ yönetim sistemine bildirirler. Bunlar SNMP tuzaklarını kullanarak 
merkezi ağ yönetim konsoluna uyarı gönderir. Bu raporlama işleminin, tespit edilen 
bir saldırıya karşılık bütün ağ altyapısının adaptasyonunu sağlamak gibi bir faydası
vardır. 
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4. İMZA TEMELLİ BİR SALDIRI TESPİT SİSTEMİ : SNORT 

Snort, IP ağları üzerinde kötüye kullanım tespiti ve gerçek-zamanlı trafik analizi 

yapabilen bir ağ-temelli saldırı tespit sistemidir [24]. Snort , 1990’ların sonunda 

bilişim güvenliği sektöründe çalışan bir yazılım mühendisi olan Martin Roesch 

tarafından kendi evindeki ağına yönelik saldırıları tespit edebilmek amacı ile 

geliştirilmiştir [6]. 

Kaynak kodu ile birlikte dağıtılan ve kısa sürede son derece popüler olan Snort 
yazılımının etrafında çok sayıda geliştirici toplanmış ve yazılımın bugün endüstrideki 
ticari alternatifleri ile kıyaslanabilir bir noktaya ulaşmıştır. Yazılımın artan 
işlevselliği ve becerileri nedeniyle pek çok firma Snort temelli ticari STS çözümleri 
geliştirmekte ve satmaktadır. Snort günümüzde çok sayıda büyük kuruluş tarafından 
tercih edilen bir STS haline gelmiştir. Pek çok ülkede ordular, kamu kuruluşları ve
özel sektör firmaları Snort’u yoğun bir biçimde kullanmaktadır. 

Snort, şablon eşleme tekniğine dayanır ve içerik analizi yapar. Önceden tanımlanmış 
kötüye kullanım kurallarına göre alarm vererek, paketleri ikili tcpdump uyumlu 
dosyalarda veya düz metin dosyalarında tutar. Tcpdump, ağdan paket yakalayan ve 
bu paketleri depolayan bir yazılımdır [25].  

Snort kural tabanlıdır ve kullanılan dil yeni kurallar tanımlamaya elverişlidir. Bu 
sayede kullanıcılar, varolan kuralları kendilerine göre düzenleyip kendi kurallarını
ekleyebilmektedirler. Gerekli tüm özelleştirmeler düz metin dosyaları üzerinde 
yapılmaktadır. 

Snort programı açık yazılım olarak geliştirilmektedir ve derleme zamanında
eklemeler yapılmasına olanak tanıyan bir mimariye sahiptir. Deneyimli bir C 
programcısı olan herkes projeye katılıp yeni eklentiler yapabilir. Mimarideki bu 
esneklik ve parçalı yapı araştırmacılara DARPA tarafından sponsorluğu yapılan 
SPICE [26] gibi projeler geliştirmeleri için önayak olmuştur. 
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4.1 Snort’un Özellikleri 

• Snort hızlı, esnek, imza temelli ve açık kaynak kodlu bir ağ saldırı tespit 

sistemidir. 

• İlk versiyonu 1998 yılında Martin ROESCH tarafından geliştirilmiştir. 

• Snort, ağ izleme ve görüntüleme yazılımıdır. 

• Ağda oluşan trafiği incelemeye ve belli kriterlere göre saldırı tespiti 

yapmaya yarar. 

• TCPdump gibi libpcap tabanlı bir koklayıcıdır. 

• Snort, paket kayıtlayabildiği gibi çözümleme işlevi de 

gerçekleştirebilmektedir. 

• Güçlü bir saldırı tespit motoru (engine) vardır. 

• Genişletilebilir bir mimariye sahip yazılımı bulunmaktadır. 

• Farklı platformlarda çalışabilir (Windows, Linux, Unix). 

• GPL lisanslı ve ücretsizdir. 

• Ağ temelli ve kural temelli bir saldırı tespit sistemidir. 

• Yeni kurallar kolayca eklenerek veritabanı güncel tutulabilir. 

• Kural veritabanı www.snort.org adresinde herkese açık olarak 

sunulmaktadır. 30 dk.’lık aralıklarla güncellenmektedir. 

• Birden fazla snort tek merkezden yönetilebilir. 

• Birçok sistem tek bir snort tarafından izlenebilir. 

• Özgün kurallar, önem dereceleri, tepkiler belirlenebilir [6]. 

 



29

4.2 Snort’un Kötüye Kullanımı Tespit Dili 

Snort kural – tabanlı bir ağ saldırı tespit sistemidir (Ağ-STS). Sonradan kural 
eklenmesi veya varolan kuralların düzenlenmesini mümkün kılan esnek bir kural 
tanımlama diline sahiptir. Her bir kural iki kısımdan oluşur: Kural başlığı ve Kural 
seçenekleri. Kural başlığı beş bölümdür; kural tepkisi(saldırı tespit edildiğinde 
verilecek tepki), uçlar arasındaki kaynak ve hedef bilgisi(protokole özgü kaynak ve 
hedef IP adresleri ve port numaraları), trafik akış yönü bilgisi ve protokol türü(TCP, 
UDP veya ICMP). 

Şekil 4.1 : Snort Kural Yapısı

Kural seçenekleri, belirtilen kötüye kullanım işleminin gerçekleşip 
gerçekleşmediğine karar vermede kullanılan çeşitli koşullardan oluşur. Örnek bir 
Snort kuralı Şekil 4.1’de verilmektedir. Her kuralın ilk alanı eylemdir. Bu alanın
alabileceği değerler log, alert, pass, activate veya dynamic’tir ve bu girişler ile 
kriterlerde eşleşme olduğunda gerçekleştirilecek eylem olarak tanımlanabilir. Şekil 
4.1’deki kuralda seçilen eylem ‘alert’tir. Bunun anlamı kuralda belirtilen kriterle 
eşleşen bir giriş geldiğinde, bir alarm oluşturulacağıdır. Sonraki alan protokol 
bilgisini göstermektedir. Alabileceği değerler TCP, UDP, veya ICMP olabilir. Örnek 
kuraldaki protokol TCP’dir. Üçüncü ve dördüncü alanlar kaynak adreslerden oluşur; 
ilk kısım IP adresi, ikinci kısım kaynak port numarasıdır. Eğer bu alanda “any any” 
şeklinde değerler bulunuyorsa bu, paketlerin herhangi bir IP adresinden ve herhangi 
bir TCP portundan gelebileceğini gösterir. Protokolün ICMP olması halinde port 
numarası kullanılmaz, yalnızca TCP ve UDP için bu alan anlamlıdır. Beşinci alan 
bilgi akış yönünü göstermektedir. Altıncı ve yedinci alanlar hedef adreslerden oluşur. 
Örnek kuraldaki hedef IP adresi 10.1.2.0/24 olarak verilmiştir ve C sınıfı bir ağdaki 
bütün IP adreslerini eşler. Bu örnekte TCP hedef portu 25 olarak ayarlanmıştır. 25 
numaralı port, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) için kullanılmaktadır [27]. 

Hedef adresi takiben parantez içinde seçenekler listesi bulunmaktadır. Her seçenek 
bir seçenek ismi, varsa seçenek değeri ve seçeneğin bitişini gösteren bir noktalı
virgülden oluşur. Şekil 4.1’de gösterilen kuralda ilk seçenek ‘msg’dir ve eylem 
mesajını belirtmek için kullanılmıştır. İkinci seçenek olan ‘content’, bir şablon 
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eşleşme kriterini belirtmektedir. Örnekte girişin veri alanı kısmında ‘expn root’ 
karakter dizisi aratılmaktadır. TCP veri alanında bu karakter dizisine rastlandığı 
zaman, koşul gerçeklenmiş olur. 

O halde Şekil 4.1’de verilen örnek kuralın bir alarm üretmesi için aşağıdaki bütün 
kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir: 

- Girişte bir TCP paketi gelmelidir. 

- Giriş herhangi bir IP adresinden ve herhangi bir TCP portundan gelebilir. 

- Giriş, 10.1.2.0/24 ağını ve bu ağdaki bilgisayarın 25 numaralı portunu hedef 
almalıdır.  

- Giriş, ‘expn root’ karakter dizisini içermelidir. 

Bu kriterlerden birinin bile sağlanmaması halinde alarm üretilmez.  

4.3 Snort Mimarisi 

Snort’un veri yakalama motoru, Lawrence Berkeley National Laboratuarında
geliştirilen libpcap paket yakalama kütüphanesini [28] kullanır. Sistem on taneden 
fazla UNIX türevini ve MS-Windows’u desteklemektedir. Ayrıca libpcap 
kütüphanesini kullanmasından ötürü, farklı ağ ortamlarında çalışabilmektedir.  

Snort’un çalışma biçimini kavrayabilmek için kaynak kodunu incelemek faydalıdır. 
Şu dosyalar başlangıç için en uygundur [6]: 

snort.c  : Snort’un ana dosyası

decode.c : paket ayıklayıcısı(dekoder) 

rules.c  : kural motoru 

detect.c : tespit motoru 

log.c  : günlük tutma motoru 

Snort’un Şekil 4.2’de görüldüğü gibi başlıca beş bileşeni vardır [29]: 

• Paket yakalama / ayıklama(dekoder) motoru 

• Önişlemci eklenti-yazılımları (plug-ins) 
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• Tespit motoru 

• Kayıt ve Alarm Sistemi 

• Çıkış eklenti-yazılımları

Şekil 4.2 : Snort Bileşenleri 

1. Paket yakalama / ayıklama(dekoder) motoru : Öncelikle, libpcap kütüphanesi 
kullanılarak, ağ üzerindeki trafik yakalanır. Paketler, ilk olarak ayıklama motorundan 
geçirilerek ağ-seviyesindeki protokollere uygun olacak biçime getirilir. Paketler, bu 
aşamadan sonra daha üst seviyeli protokoller olan TCP ve UDP portları için yeniden 
ayıklanır.  

2. Önişlemci eklenti-yazılımları (plug-ins) : Paketler, bir dizi önişlemciden geçirilir. 
Burada yapılan iş, tespit motoruna gönderilecek paketleri incelemek ve işlemektir. 
Her bir önişlemci paket üzerinde kendine has bir inceleme gerçekleştirir ve alarm 
vermek, düzeltme yapmak ya da olduğu gibi iletmek için hüküm verir. 

3. Tespit motoru : Bundan sonra paketler, tespit motorundan geçirilir. Tespit motoru 
her bir paketi Snort kurallar dosyasında yer alan çeşitli seçenekler bazında kontrol 
eder. Tespit eklenti yazılımları, paketlerin kontrolü için fazladan tespit fonksiyonları
sunar. Kuraldaki her bir anahtar sözcük seçeneği, ek kontroller ve testler yapabilen 
tespit eklenti yazılımlarına bağlantılıdır.  

4. Kayıt ve Alarm Sistemi : Tespit motorunun paket içinde bulduğu imzaya göre, 
paket loglama veya alarm üretmek için kullanılır.Loglar basit text dosyalarında, 
tcpdump formatında dosyalarda veya başka formatlarda saklanır.Loglama için –l 
parametresi kullanılır.Komut satırından girilebilecek bir çok paramatre vardır. 
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5. Çıkış eklenti-yazılımları : Snort, bundan sonra tespit motorundan, önişlemcilerden 
veya ayıklama motorundan  gönderilen alarmları çıkışa verir. Çıkış modüller kayıt ve
alarm sisteminin çıktılarının nasıl kayıt edilmesi istendiğine bağlı olarak çeşitli 
işlemler yaparlar.Basit olarak bu modüller kayıt ve alarm sisteminin çıktısının tipini 
kontrol ederler. 

Snort’un paketleri işlemesi Şekil 4.3’de gösterilmektedir [30].  

Şekil 4.3 : Snort’un Paketleri İşleme Döngüsü 

4.4 Ağ Trafiğinin İzlenmesi 

Snort ağ trafiğini izlemek için iki mekanizmadan faydalanır: 

� Ağ kartını karışık(promiscuous) moda ayarlar. 

� Sonra libpcap kütüphanesini kullanarak ağ kartından paketleri yakalar. 
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4.5 Paketlerin Yakalanması

Şekil 4.4’de gösterilen örnek ağdaki PC-1(IP adresi 10.1.1.1 olan) bilgisayarından 
Linux sunucusuna bir web sayfası isteminde bulunulduğunu göz önüne alalım. Yani 
http://10.1.1.220 yazıp Enter’a basılmış olsun. Bu istekte bulunan istemci 
bilgisayarında TCP/IP protokolünün katmanları isteği işler. İstek, 3. Katmana 
ulaştığında (ağ katmanı) istemcinin, hedef Linux sunucusunun donanımsal adresini 
bulması gerekir. Bu adres aslında MAC Adresi (Media Access Control) adı ile bilinir 
ve her bir ağ kartına üretim safhasında işlenen 00:10:A4:A2:09:88 biçiminde eşsiz 
bir adrestir. Linux’ta ifconfig –a komutunu kullanarak MAC adresini öğrenmek 
mümkündür. Windows için bu komut ipconfig –all şeklinde verilmelidir. İstemci, 
hedef bilgisayarın MAC adresini ARP(Address Resolution Protocol) protokolü 
sayesinde öğrenir. Bunun için istemci, IP adresi 10.1.1.220 için bir ARP isteğinde 
bulunur, ve buna Linux sunucusu MAC adresiyle yanıt verir. 

Şekil 4.4 : Örnek Ağ Yapısı

PC-1 bilgisayarı, Linux sunucusunun MAC adresini (00:10:A4:A2:09:88) öğrenir 
öğrenmez, aktaracağı trafiği Ethernet çerçeveleri (2. Katman) şeklinde kapsüller ve 
Linux sunucuya gönderir. Sunucu paketi aldığında, TCP/IP modelinin farklı
katmanları boyunca paketi çözümler. Linux sunucu kendi yanıtını yine TCP/IP 
modelinin katmanları üzerinden kapsüller ve paketler istemci bilgisayara geri 
döndürülür.  
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İstemci bilgisayarı PC-1, Linux sunucuyla haberleşirken akan trafik aynı hub’a bağlı
tüm ağ kartları tarafından görülebilirdir. Her bir ağ kartı kendine ulaşan Ethernet 
çerçevesinin hedef MAC adresine bakar, kendi MAC adresiyle karşılaştırır, eğer 
eşleşmiyorsa paketi atar. 

Örnek ağdaki makinelerin hepsi hub ile birbirine bağlanmıştır. Hub’lar açık
yayın(broadcast) mantığına göre çalışan aygıtlardır yani bütün trafik hub’ın tüm 
portlarına yansıtılır. Anahtarlamalı bir ortamda ise, anahtar(switch) hangi portların
hangi MAC adreslerine bağlı olduğunu öğrenir, ve trafiği yalnızca hedef  MAC 
adresleriyle ilgili portlara gönderir. Snort makinesi karışık modda çalışıyor olsa bile, 
akan tüm trafiği göremez çünkü switch trafiği ona göndermez. Modern switch’lerde 
mirror veya span olarak adlandırılan bir mekanizma mevcuttur ve bu sayede trafiğin 
bir kopyası oluşturularak özel bir porta gönderilir. Snort sunucusunu bu porta 
bağlayarak switch üzerinden akan bütün ağ trafiğini görmek mümkündür. 

4.5.1 Bir Ağ Kartının Karışık Modda Çalıştırılması

Bir ağ kartının varsayılan davranışı kendi MAC adresine yönelik olmayan trafiği göz 
ardı etmek yönündedir. Bu davranışı değiştirerek, hedef MAC adresinin kontrol 
edilmesini engellemek gerekir. Ağ kartını karışık moda ayarlayarak, hub üzerinde 
olduğu gibi bütün trafiği görmek mümkün hale gelir.  

Örnek ağdaki Snort sunucusunun ağ kartı karışık modda çalıştırılmaktadır. İstemci 
bilgisayarı PC-1, Linux sunucusuna paket gönderdiğinde, Snort çalışan makine bunu 
veri hattı katmanından alır. Bu aşamadan sonra Snort’un, veri hattı katmanında ağ
kartından paketleri çekmesi ve bunları paket çözümleyicisine vermesi için bir 
mekanizmaya ihtiyacı olacaktır. Bu mekanizma libpcap kütüphanesidir. 

4.5.2 libpcap Kütüphanesi 

Bu kütüphane, TCPDump adlı daha büyük bir programın bir parçası olarak 
yazılmıştır. libpcap kütüphanesi, program geliştiricilere hat-katmanındaki paketleri 
alabilmek için tüm UNIX türevi işletim sistemlerinde çalışabilen, Ethernet kartından 
bağımsız bir yapı sağlar. Esasen, libpcap kütüphanesi doğrudan ağ kartından 
paketleri yakalar, bu sayede geliştiriciler, paketleri çözümlemek, görüntülemek ya da 
günlük tutmak gibi işleri gerçekleştirecek programlar yazabilmektedir. TCPDump 
programının da yaptığı aslında budur. TCPDump’taki sınırlamalar yüzünden ve çıktı
biçimlerinin yeterli olmadığını düşünen Martin Roesch, Snort’u yazmıştır. Snort’un 
orijinal sürümünde önişlemciler ya da eklenti-yazılımları bulunmamaktadır. Yalnızca 
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TCPDump’ın daha gelişmiş bir halidir. TCPDump’ın bazı kısımları Snort tarafından 
ödünç alınmıştır. 

4.5.3 Snort’un libpcap Kütüphanesine Bağlanması

snort.c kaynak kodu içerisinde Snort, başlangıçta bir dizi ayar ve yapılandırma 
işlemlerini gerçekleştirir. Snort, libpcap kütüphanesini çağırır, başka işlemleri de 
başlatır ve arabirimi kontrol ederek karışık moda geçirir. Snort libpcap 
fonksiyonlarını çağırıp arabirimi etkinleştirdiğinde, primary execution loop(birincil 
çalışma döngüsü), veya pcap_loop denilen yere girer. 

Bu sonsuz döngü içerisinde pcap fonksiyonu, ağ kartının aygıt sürücüsünden paketler 
gelene kadar bekler ve sonra ProcessPacket( ) fonksiyonunu çağırır.ProcessPacket( ) 
fonksiyonu Veri-Bağı katmanı çözümleyicisi rutini olan decode.c’ye bağlanır.  

Libpcap kütüphanesi hem UNIX hem de Windows sistemlerinde çalışabilen 
platformlar arası bir kütüphanedir. Bu yüzden paketlerin çözümlenmesi ve 
yakalanması için kullanılmaktadır.  

TCPDump ve libpcap programlarının orijinal sürümü sadece UNIX için yazılmıştır
daha sonra İtalya’da bir ARGE grubu libpcap’in Windows sürümünü oluşturmuş ve
ismini winpcap olarak vermiş. Snort’un kurulması için libpcap veya WinPcap 
kütüphanelerinden birinin kurulu olması gerekir [28]. 

4.6 Paketlerin Çözümlenmesi 

Ağ kartından paketler alınıp Snort çözümleme motoruna geçirildikten sonra, 
Snort’un ham Veri-Bağı Katmanından gelen paketleri çözümlemesi gerekir. Snort; 
Ethernet, 802.11, Token Ring, IP, TCP ve UDP gibi bazı yüksek katmanlı
protokolleri de içeren  çeşitli protokolleri algılayabilir. Çözümleme işlemi süresince 
Snort ham veriyi daha sonra önişlemcilerin ve tespit motorlarının analiz edebileceği
yapılara dönüştürür.  

Örnek ağ için düşünüldüğünde pc-1 bir Web tarayıcısı aracılığıyla Linux sunucuya 
bağlantı kuruyordu ve şu işlemler gerçekleşiyordu; Snort çalışmaya başladığı anda 
libpcap kütüphanesi ile  ağ kartını karışık moda geçirir. Paket hub üzerinde pc-1’den 
Linux sunucuya ilerledikçe ağ kartı paketi alır ve bunu ağ sürücüsüne kopyalar. 
Libpcap kütüphanesi Snort tarafından çağrıldıktan itibaren gelecek paketleri 
bekleyen sonsuz bir döngüdür. Ağ kartının sürücüsünden paketler ulaştıkça 
ProcessPacket( ) fonksiyonunu çağırır.(decode.c kaynak kodu)  
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ProcessPacket( ) fonksiyonu,  DecodeEthPkt fonksiyonunu çağırır bu da Ethernet 
çerçevesini çözümler. DecodeEthPkt fonksiyonu içerisindeki DecodeIP fonksiyonu, 
IP protokolünü çözümler. Son olarak  DecodeTCPPkt fonksiyonu çağrılarak TCP 
paketi çözümlenir. Sonuç olarak TCP paketi çözümlenerek uygun veri yapısına
bağlanmış ve tespit için hazır hale getirilmiştir.  

4.7 Paketlerin Depolanması

Snort’un fonksiyonlarına bakınca gerçek paketlerin nerede depolandığı sorusu akla 
gelebilir. Bunun cevabı göstericiler (pointers) ve bellekte tutulan veri yapılarıdır. 
decode.h dosyasındaki kaynak koda bakılırsa Snort’un kullandığı bütün protokolleri 
tanımlayan veri yapıları(örneğin TCP, IP ve Ethernet gibi) görülebilir. 

Snort bu yapıları, protokolü temsil eden göstericiler kullanarak ham paketler üzerine 
yayar. Örneğin libpcap’den gelen ham Ethernet çerçevesi için olan veri göstergesi 
_EthrHdr başlığıdır. TCP gibi yüksek seviyeli protokoller kullanılması durumunda 
daha fazla veri yapısını bunlar üzerine yayar. Aşağıdaki örnek Ethernet ve TCP 
başlık yapılarını göstermektedir.  

/* 

* Ethernet header 

*/ 

typedef struct _EtherHdr 

{

u_int8_t ether_dst[8]; 

u_int8_t ether_src[8]; 

u_int16_t ether_type; 

}

typedef struct _TCPHdr 

{

u_int16_t th_sport; /* source port */ 
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u_int16_t th_dport; /* destination port */ 

u_int32_t th_seq; /* sequence number */ 

u_int32_t th_ack; /* acknowledgement number */ 

u_int8_t th_offx2; /* offset and reserved */ 

u_int8_t th_flags; /* flags */ 

u_int16_t th_win; /* window */ 

u_int16_t th_sum; /* checksum */ 

u_int16_t th_urp; /* urgent pointer */ 

}

Bu yapıların hepsinin çekirdeği _Packet’tir. Snort veri yapılarının tümü _Packet’ten 
türetilir ve aşağıdaki _Packet yapısında gösterildiği şekilde yapılandırılır. 

typedef struct _Packet 

{

struct pcap_pkthdr *pkth; /* BPF data */ 

u_int8_t *pkt; /* base pointer to the raw packet data */ 

EtherHdr *eh; /* standard TCP/IP/Ethernet/ARP headers */ 

VlanTagHdr *vh; 

WifiHdr *wifih; /* wireless LAN header */ 

EtherARP *ah; 

IPHdr *iph, *orig_iph; /* and orig. headers for ICMP_*_UNREACH 
family*/ 

u_int32_t ip_options_len; 

u_int8_t *ip_options_data; 

TCPHdr *tcph, *orig_tcph; 
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u_int32_t tcp_options_len; 

u_int8_t *tcp_options_data; 

UDPHdr *udph, *orig_udph;… 

4.8 Paketlerin İşlenmesi 

Veri paketleri elde edilip farklı protokollere göre çözümlendikten sonra sırada 
bunların 3 aşamada işlenmesi söz konusudur: 

1. Önişlemciler 

2. Tespit motorları ve eklenti yazılımlar 

3. Çıkış eklenti yazılımları

4.8.1 Önişlemciler 

Paketler tespit motoruna gönderilmeden önce ilk olarak önişlemcilere gönderilir. 
Snort v1.5 sürümünde ortaya atılan önişlemci kavramı paketlerin, Snort’un  ana 
tespit motoruna ulaşmadan evvel alarm vermesi, atılması ve değiştirilmesi amacıyla 
bir ortam sağlamak için düşünülmüştür. 

 

Örneğin pc-2, Windows 2000 Web sunucusuna bağlanmak isteğinde bulunsun. 
Bunun için kullanıcıWeb tarayıcısını açıp şunu yazar: 

http://10.1.1.251/%73%63%72%69%70%74%73/%68%61%63%6B%6D%65.%65%78%65 

http protokolü, URI (Universal Resource Identifier) içinde %xx notasyonunu 
kullanarak ikili düzendeki karakterlerin gönderilmesine olanak tanır. Burada xx 
karakterin hex değeridir. URI Web sunucusuna ulaştığında
http://10.1.1.251/scripts/hackme.exe olarak dönüştürür.  

Snort içerisindeki şablon eşleştiricisi /scripts/hackme.exe biçimindeki mesajları
tanımaktadır. Ancak burada URI farklı bir biçimde yollanarak bir alarm durumunun 
oluşması engellenmiş oldu. 
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4.8.2 Önişlemcilerden  _decode Ailesi 

Önişlemcilerin bir görevi de paketleri tespit motoruna göndermeden önce normalize 
etmektir. Yukarıdaki http isteğinde, http_decode önişlemcisi URI tespit motoruna 
ulaşmadan önce onu değiştirir. Bu sayede imzalar normalde nasıl yazılıyorsa aynı
şekilde yazılmaya devam edilebilir. Önişlemci bunları standart bir biçimde normalize 
eder.  

telnet_decode, ftp_decode, ve rpc_decode  önişlemcileri http_decode ile aynı satırları
izler. Ancak bunlar URI’leri normalize etmek yerine Telnet, FTP ve RPC trafiğini 
tarama motoruna göndermeden önce normalize ederler. 

4.8.3 frag2 Önişlemcisi 

Bu kavramın bir adım ilerisinde paketleri parçalandığında ne olacağı incelenebilir. 
Parçalanma TCP/IP Protokolü için gerekli bir fonksiyondur çünkü İnternet 
üzerindeki farklı yönlendiriciler değişik büyüklüklerde ağ hatlarına sahiptir. 
Parçalama, paketleri daha ufak parçalara ayırır ve bu sayede paketler iletildikleri ağ
üzerindeki düşük kapasiteli hatlara da uyum sağlayıp iletilebilir. Bununla birlikte 
parçalanma ne kadar iyi olursa olsun imza-temelli STS’leri atlatmak için 
kullanılabilen bir yöntemdir. Bu iş için kullanılan en ünlü program fragrouter’dır. 

Bir ağ üzerinde parçalanmış paketlerin bulunması hele ki İnternet bağlantısı
mevcutsa çok normaldir. Ancak ağ üzerindeki parçalanmış paket sayısının çok 
olması şüphe uyandıran bir durumdur. Birçok modern güvenlik duvarı ve
yönlendirici üzerinde parçalanmış paketlerin geçişini engellemek mümkündür. 
Ancak bunu yaparken düşük kapasiteli hatlardan gelerek birçok yönlendirici geçmek 
zorunda olan kullanıcıların erişimini de engellemiş oluruz. Bu noktada güvenlik ve 
kullanıcının menfaati arasında tercih yapmak durumunda kalınır.  

fragrouter programı ağ trafiğini küçük parçalara ayırır ve imza-temelli sistemlerin 
gözünden başarıyla kaçar. İmza-temelli STS’ler, paketler ağ üzerinde ilerledikçe 
yalnızca bunların parçalarını görecektir. Diğer taraftan Web sunucusu üzerindeki 
TCP/IP yığını bu paketleri tekrar birleştirir ve sonuçları yorumlar. Parçalanmanın bir 
dezavantajı etkili bir DoS saldırısı için kullanılabilmesidir. Eğer parçalanan paketler 
yeterince ufaksa Web sunucusu bunları birleştirmek için çok fazla çaba sarfeder ve 
bu yüzden ağdaki bant genişliği tıkanma noktasına gelir. STS’nin de parçalanmış 
paketleri birleştirmesi gerekir ki bu da fazladan yük demektir. Bu sayede trafik 
miktarı çok büyükse ve ağ üzerinde çok sayıda parçalanmış paket mevcutsa STS 
bunları birleştirmekle uğraşacağından Web sunucusuna yapılmakta olan bir saldırıyı



40

fark edemeyebilir. Dahası STS normal yüklü bir ağda trafiği izlerken bile imzayı
tanınmayacak hale getiren bir paketi görmeyebilir.  

İşte bu yüzden frag2 önişlemcisi kullanılır. Bu önişlemci sayesinde paketler tespit 
motoruna gönderilmeden önce birleştirilir ve imzalar yalnızca tek tek paketlere değil 
tam oturumlara uygulanır. frag2 önişlemcisi aynı zamanda parçalanma eşiğine 
ulaşıldığında da alarm verecektir.  

 

Son olarak eğer binlerce hatalı alarm verdirerek STS’ye fazla yüklenilir ve bir 
parçalanma saldırısındaki gibi STS’yi sistem kaynaklarının düşüklüğünden saldırıları
kaçırmasına neden olunabilir. stick programı(www.eurocompton.net/stick) bu 
mantıkla yapılmıştır. Stick, Snort  dosyalarındaki bütün imzaları tarayarak STS’nin 
alarm vermesi için paketler gönderir. 

4.8.4 stream4 Önişlemcisi 

stream4 önişlemcisi 2000 satırlık kodu 64,0000 bağlantıyı kaldıracak güçte olup 
Snort’un en büyük bileşenlerinden birisidir. Snort bu önişlemci sayesinde stick 
saldırısına karşı koyar ve daha iyi imza eşleme yetisini kazanır.  

Bir istemciden sunucuya bir TCP bağlantısı(3. Katman) kurulduğunda bir dizi olay 
gerçekleşir. Bir başlangıç diyalogu yapılır ve buna üçlü el sıkışması adı verilir. 
Bağlantı kurulduktan itibaren veri gönderilir. Veri gönderimi bitince diyalog sona 
erer. stream4 önişlemcisi kullanılarak bu diyaloglar boyunca Snort bu oturumları
temsil eden tablolar oluşturur ve her bir oturum sonunda bunları yok eder. 

Şekil 4.5 : TCP Oturumu 
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Snort’u kendi durum tablosunu tutacak biçime getirerek yalnızca şahsi SYN, ACK 
ve FIN bayrakları kullanan sunuculara güvenmesinden öte tam oturumları
algılayacak duruma getirilmiş olunur. Bu durum bir kullanıcının Web sunucusuna 
bağlantı kuracağı zaman imzaların uygulanmasında önemlidir. Bu durumda  Snort, 
istemci ve sunucu arasında ki diyaloğu inceler ve her bir oturum için içsel tablolar 
oluşturur. Tespit motoru bir paket yakaladığında bu paketin açılmış oturumlardan 
birine ait olup olmadığını sorgular. Bu sayede Snort açılmış oturumlara ait olan 
eşleşen imzalarda alarm verebilir. 

Paket sırasının bozulduğu durumlarda bu önişlemci yine devreye girer. Şekil 4.5’de 
görüldüğü üzere TCP Protokolüne göre FIN Paketleri bir bağlantının sona erdirilmesi 
sırasında görülür. Eğer kapatılan bir TCP Portuna bir FIN Paketi gönderilirse sunucu 
diğer tarafa bir RST Paketi ile yanıt vermelidir. stream4 önişlemcisi hiçbir zaman 
kurulmamış olan bir oturumu sonlandırmada kullanılan FIN Paketleri için alarm 
verecektir.  

4.8.5 Önişlemcilerden portscan Ailesi 

STS’lerin önemli bir görevi de port taramalarını tespit edebilmesidir. Port taramaları
İnternet’e bağlı ağlarda gerçekleşen sıradan bir olaydır ve saldırganlar tarafından 
saldırılacak sunucuları ve bunlar üzerinde açık olan portları tespit etmekte kullanılır. 
Saldırgan hangi portların açık olduğunu tespit ettiğinde bu portlardan verilen 
hizmetleri kötüye kullanmaya çalışır. TCP Oturumlarında port taraması yapmak için 
bir başlangıç SYN’si gönderilir. Sunucu port açıksa SYN/ACK kapalıysa SYN/RST 
ile yanıt verir. Birden çok porta SYN göndererek buradan gelecek SYN/ACK 
cevaplarına bakarak sunucuda hangi portların açık olduğunu öğrenmek mümkündür. 
Snort port taramalarını önişlemcileri kullanarak tespit edebilir. Snort’un iki adet port 
tarama önişlemcisi mevcuttur; 

- portscan önişlemcisi 

- portscan2 önişlemcisi 

Her önişlemcinin çalışması diğerinden biraz farklıdır. portscan  önişlemcisi belli bir 
süre zarfında tek bir sunucudaki birçok porta bağlanmaya çalışan bir istemciyi izler. 
Ayrıca UDP port taramalarını ve Stealth(gizli) taramalarını da aynı şekilde tespit 
eder.  

portscan2 önişlemcisi, portscan’in ağabeyidir. Orijinal portscan önişlemcisinin sahip 
olduğu fonksiyonların aynısına sahiptir ancak kodun baştan yazılmış halidir. 
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Çekirdeğinde diyalog eklenti yazılımını kullanır. Bu yönüyle bağlantı durumlarını
izleyen stream4’e benzer. Bu sayede portscan2, bir SYN-ACK2’nin geçerli bir 
bağlantının parçası mı yoksa saldırı mı olduğunu ayırt edebilir. portscan2 ayrıca port 
taraması hakkında daha ayrıntılı bilgiler veren yeni bir çıktı biçimine de sahiptir. 
Yakın bir gelecekte portscan2, portscan’in yerini alacaktır. 

4.8.6 Gizli Port Taraması

Günümüzde port taraması yapan saldırganlar bunu gizli tutmaya çalışmaktadırlar. 
Şekilde 4.6’de TCP Başlığı görülmektedir; 

Şekil 4.6 : TCP Başlığı 

TCP Başlığının içerisinde paketin durumunu gösteren bayraklar mevcuttur. Bu 
bayraklar; URG, ACK, PSH, RST, SYN ve FIN olabilir. Ve oturumun farklı
durumlarını temsil ederler. TCP Başlıklarını karıştırarak saldırgan, kendisine açık
hizmetleri veren bir sunucu cevabı temin etmeye çalışır. Daha önemlisi saldırgan 
port tarayıcıları tespit eden   programlardan kaçmaya çalışmaktadır.  

Bir dizi tarama TCP Bayraklarına farklı değerler vermeye bakar, örneğin; 

- Full XMAS taraması; TCP bayraklarını FIN, URG, PSH olarak atar. Hedef 
sunucu kapanan tüm portlar için bir RST yanıtı gönderir.  
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- TCP FIN taraması; TCP bayrağını FIN olarak ayarlar. XMAS taramasında ki 
gibi hedef, RST yanıtı gönderir. 

NULL taraması; TCP bayrağını değer almadan gönderir yine hedef RST yanıtı
gönderir. 

4.8.7 portscan Çıktısı

portscan ve portscan2 önişlemcilerinin her ikisi de standart Snort çıktı alarm 
mekanizmasını kullanarak alarm gönderir. Bununla birlikte kendilerine has günlük 
tutma sistemleri mevcuttur. Günlük sistemi snort.conf dosyası içerisinde ilgili 
portscan ve portscan2 önişlemcileri kısmında ayarlanabilir. Aşağıdaki alarmlar 
portscan ve portscan2 tarafından oluşturulup Snort’un çıkışına gönderilmiştir: 

[**] [100:1:1] spp_portscan: PORTSCAN DETECTED to port 1 from 192.168.1.53 

(STEALTH) 

[**] [117:1:1] (spp_portscan2) Portscan detected from 192.168.1.53: 6 

targets 14 ports in 11 seconds 

Aşağıda portscan.log ve scan.log dosyalarının örnek içeriklerini görebilirsiniz: 

• Portcan.log; Örnek veri Full XMAS taramasından alınmıştır. 

 Oct 6 20:35:47 192.168.1.53:52645 -> 192.168.1.1:40936 XMAS**U*P**F 

• Scan.log; Yine bir Full XMAS taraması ancak  portscan.log’dan daha fazla 
bilgi vermektedir. 

 10/06-20:35:47.000000 TCP src: 192.168.1.53 dst: 192.168.1.1 sport: 52645                

 dport: 40936 tgts: 3 ports: 59 flags: **U*P**F event_id: 1298 

4.8.8 Diğer Önişlemciler 

Snort ile birlikte bazı diğer önişlemciler daha gelmektedir. Bunların bazıları
geliştirilme safhasındadır. Tablo 4.1 kullanılır durumda olan önişlemcileri 
açıklamaları ile birlikte listelemektedir.  
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Snort’a yeni önişlemcilerin eklenmesi her zaman mümkündür. Bu çalışmada da 
Snort’a PHAD isimli bir tane istatistiksel temelli anormallik tespiti yapabilen 
önişlemci eklenmektedir.  

Tablo 4.1. Kullanılır Durumda Olan Diğer Snort Önişlemcileri 

Önişlemciler Fonksiyonu 

rpc_decode HTTP çözümleyicisine benzer olarak RPC çözümler. 

telnet_decode HTTP çözümleyicisine benzer olarak Telnet ve FTP çözümler. 

conversation Protokoller üzerinde temel diyalog durumunu sağlar.(portscan2 

tarafından kullanılır) 

Back Orifice detector  Back Orifice ağ trafiğini çözümler. 

arpspoof ARP’ın kötüye kullanımını tespit eder.(geliştirilme safhasında) 

asn1_decode ASN1 Tespit eder. (geliştirilme safhasında) 

Fnord Çok biçimli terminal kod analizi yapar.  

4.9 Kuralların Ayrıştırılması ve Tespit Motorları

Ağ üzerindeki paketler çekilip çözümlenerek veri yapılarına yerleştirildikten sonra 
filtrelenir ve paket akışları çözümlenir. Bundan sonraki durak tespit motorudur. 
Kural motoru iki bileşen halinde incelenebilir: 

- Kural oluşturucu / dönüştürücü 

- Oluşturulan kuralları temel alan tespit motoru 

4.9.1 Kural Oluşturucu 

Snort kuralları metin dosyalarında tutulur ve genellikle Snort’un çalışan dosyalarının
bulunduğu veya bunun bir alt dizininde depolanır. Kural dosyaları farklı gruplar 
altında kategorize edilir; örneğin, ftp.rules içerisinde FTP saldırıları ve açıkları
bulunmaktadır. 

Snort programının başlaması ile birlikte tüm kural dosyalarını okur, ve bir üç-boyutlu 
(3B) bağlı liste oluşturur.  

Sonra Snort, tespit etmek amacıyla paketleri eşleştirmede bu listeyi kullanır. Bu 
dosyaların okunması ve ihraç edilmesi parser.c kaynak kodunda yer alan 
ParseRulesFiles( ) fonksiyonu tarafından yapılır. Bağlı listenin oluşturulması ana 
snort.c kaynak kodunda gerçekleşir. Snort başlangıçta, snort.conf dosyasını okur, ve 
“4.Adım—Kural kümenizi isteğe uyarlayın” kısmında belirtilen her bir kural 
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dosyasına bağlanır. Kural dosyalarının içerisinde ayrıştırılan Snort kuralları ve
oluşturulan bağlı liste bulunur.  

snort.conf’un 4. adımı:

#################################################################### 

# Step #4: Customize your rule set 

#

.

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/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 

4.9.2 3B Bağlı Liste Yapısı

Kural dosyalarını işlemek için, bunları gelen paketlerle karşılaştırmak üzere 
depolamak için bir yol bulmak gerekir. Snort, bunun için 3B bağlı liste yapısını
kullanmaktadır. Yazılım geliştiricilerin diliyle bir bağlı liste, liste elemanlarının
depolanması için bir algoritmadır; Snort için depolanacak olanlar Snort kuralları ve
bunların seçenekleridir. Snort, kuralları ve seçeneklerini bu bağlı listede tutar ve 
sonra bu listede bir kural başlığı için eşleşme arar. O zaman, başlık eşleşmesi için, bir 
şablon eşleşmesi tarar veya tespit eklenti-yazılımlarını kullanarak eşleşme bulmaya 
çalışır. 

4.9.3 Snort Kural Ağacının Bileşenleri 

Beş ayrı kurallar zinciri bulunmaktadır: 

- Aktivasyon : Alarm ver ve başka bir dinamik kuralı aktifleştir. 
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- Dinamik : Yukarıdaki aktivasyon kuralları tarafından çağrıldığında
trafiği günlükler. 

- Alarm  : Bir alarm üretir ve sonra bu paketi günlük dosyasına
kaydeder. 

- Geçir  : Bu paketi göz ardı et. 

- Günlüğe Yaz : Trafiği günlük dosyasına kaydeder(Alarm vermez). 

Beş adet kurallar zincirinin her biri için farklı bağlı listeler vardır. Ağacın bu
seviyesine kural ağaç düğümleri(Rule Tree Nodes “RTN”) denir. Kural ağacı
tarafından desteklenen protokoller şunlardır: 

- TCP : TCP Protokolü örneğin SMTP, HTTP, FTP. 

- UDP : UDP Protokolü örneğin, DNS araması.

- ICMP : ICMP Protokolü örneğin ping, traceroute 

- IP : IP Protokolü örneğin IPSec, IGMP 

Her bir protokol içindeki bağlı listelerde kural seçenekleri mevcuttur. Bunlara 
Seçenek Ağacının Düğümleri(Option Tree Nodes “OTN”) adı verilir. Bu seçeneklere 
bazı örnekler: 

- İçerik : Boyer-Moore şablon eşleştirme Algoritması tarafından kontrol 
edilen içerik 

- Akış : Tespit eklenti yazılımlarına bağlantı sağlar. 

Başlangıçta Snort kural dosyalarını okuyarak bağlı listeleri oluşturur.  

4.9.4 Paketlerin Eşleştirilmesi 

Bağlı listenin oluşturulmasından itibaren paketlerin eşlenmesi için listede dolaşmanın
bir yöntemini bulmak gerekir. Aşağıdaki Snort HTTP kuralı çıkışın orta-sağ
bölümünde bulunmaktadır. 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS 

(msg:"WEB_IIS..\.. acess";flow:to_server,established; content: 

"|2e2e5c2e2e|"; reference: bugtraq,2218; reference:cve, CAN-199-0299; 
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classtype:web-application-attack; sid:974; rev:6;) 

Paket tespit motoruna ulaştığı zaman Snort şu sıraya göre kural başlıklarını tarar: 
Aktivasyon, Dinamik, Alarm, Geçir ve Günlük Dosyasına Yaz. Kural başlıklarının her 
birinde RTN’ler OTN’ler kontrol edilir. Örnekte verilen tepki alarm vermektir. O 
halde ilk iki düğüm olan aktivasyon ve dinamik kontrol edilerek hiçbir eşleşmeye 
rastlanmamış demektir. 

Snort bundan sonra Alarm zincirine geçer. Tarama yöntemi paketin protokolüne 
bağlı olarak değişecektir.(örnekte TCP) O halde düğüm listesindeki TCP ile başlanır. 
RTN’ler soldan sağa taranarak aşağıdaki parametreler yardımıyla paket eşlenmeye 
çalışılır: 

- Kaynak IP Adresi 

- Hedef  IP Adresi 

- Kaynak Port 

- Hedef Port 

Snort bir eşleşmeye rastladığında algoritma her bir OTN’nin içerisinde bir eşleşme 
bulmak üzere sütunlarda aşağı doğru ilerler. Birden fazla sayıda HTTP kuralı
bulunabilir. Bu yüzden Snort her birinin seçeneklerine de bakar. HTTP açığına
bakıldığında Snort, belirlenen seçenek düğümündeki iki işlemi yerine getirir: 

- Bağlı listenin üçüncü boyutu olan tespit eklenti yazılımına bir gösterici 
mevcuttur. Listenin ilk boyutu RTN ikinci boyutu ise OTN’lerdir. Akış 
eklenti yazılımı paketin açılmış olan bir oturuma eşleşip eşleşmediğini 
kontrol eder.   

- Boyer-Moore Hızlı Katar Tarama Algoritması kullanılarak yapılacak aramada 
kullanılan bir şablon. 

En hızlı katar tarama algoritmalarından birisi Boyer-Moore hızlı katar algoritmasıdır. 
Bu arama algoritması bir katardaki belirli şablonları eşlemede özellikle çok verimli 
çalışır. Bir kural content: seçeneğini içerdiği zaman algoritma içeriğini taramak için 
harekete geçer. İçerik değişik biçimlerde olabilir, ikili veya metin veya her ikisinin 
olduğu bir karışım; bizim HTTP temelli örneğimizde ikilidir “|2e2e5c2e2e|”. 

Bir eşleşme bulunduğuna göre ağaç yapısından çıkıp alarm ağacının başına dönülür. 
Çıkış biçimine göre alarm verilir ve sonra çıkılır. Snort hızlı bir çıkış stratejisi 
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kullanır; bir paketi eşlediği zaman bu paketi diğer kurallarla karşılaştırmaz. Snort 2.0 
sürümü ile birlikte kullanıcılara üç farklı şablon-eşleme algoritması arasından seçim 
yapma olanağı vermiştir: Aho-Corasick, Wu-Manber ve Boyer-Moore arama 
algoritmaları.

4.10 Geçiş Kuralları

Bazen belli bir sunucudan gelen trafiği göz ardı etmek isteriz. Bunun için iki seçenek 
mevcuttur: 

- Snort’un başlangıcı sırasında BPF Filtresi kullanmak.  

- Bir Geçiş Kuralı kullanmak(Geçiş Kuralları belirli bir trafiği göz ardı etmekte 
kullanılabilir). 

Belirli bir sunucudan gelen trafik belirli bir imza için göz ardı edilmek istendiğinde 
geçiş kuralını kullanılabiliriz. Önceki örnekteki HTTP açığı kuralında yapılan 
değişiklik göz önüne alınırsa, Geçiş Kuralı aşağıda ki imzayı barındıran herhangi bir 
trafiği göz ardı edecektir: 

pass tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS 

(flow:to_server,established; content "|2e2e5c2e2e|";) 

Geçiş Kuralının aktifleştirebilmesi için Snort’un kuralları işleme mekanizmasının
değiştirilmesi gerekir.(Aktivasyon, Dinamik, Alarm, Geçiş, Günlük) Bu, -o komut 
satırı parametresiyle verilir. Bu sayede sırası (Geçiş, Aktivasyon, Dinamik, Alarm, 
Günlük) olarak değişir. 

4.11 Günlük Kuralları

log seçeneği bir kural ile eşleşen tüm paketleri günlük dosyasına yazmak içindir. log  
seçeneği alarm vermez; yalnızca tanımlanan çıkış biçimine göre Günlük yazar. log  
seçeneği ikili modda iken aktif edilirse çalışmaz. 

log tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS 

(flow:to_server,established; content"|2e2e5c2e2e|";) 
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4.12 Dinamik ve Aktivasyon Kuralları

Dinamik ve Aktivasyon Kuralları bir paket için alarm verilmesine olanak tanır. Bu 
yönüyle alarm seçeneğine benzer. Ancak daha sonra bir dizi paketi günlük dosyasına
kaydeder. Bir sonraki örnekte çıkış birimine paket eşleştiğinde alarm verilir ve sonra 
dinamik kurala bağlanılır.  Bu da sonraki $EXTERNAL_NET’ten herhangi bir 
portundan $HTTP_SERVERS’ın $HTTP_PORTS’a giden 128 paketi günlük 
dosyasına kaydeder.  

activate tcp $EXTERNAL_NET any-> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS 
(msg:"WEBIIS..\.. 

access"flow:to_server,established: activates: 1; 

content"|2e2e5c2e2f|"; reference:bugtraq,2218;reference:cve,CAN-199-0229; 

classtype:web-application-attack; sid:974;rev6;) 

dynamic tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_SEVERS 
$HTTP_PORTS 

(activated_by: 1; count 128;) 

4.13 Tespit Eklenti Yazılımları

Snort, tespit motorları için bir eklenti yazılım mimarisine sahiptir. 2.0.0 sürümünde 
Snort 22 adet tespit eklenti yazılımı barındırmaktadır. Bu dosyalar “detection-plug-
ins” klasörünün altında yer alır.  

Tespit ek yazılım mimarisi geliştiricilere Snort kurallarına bağlanan kendi ek 
yazılımlarını yazmaya olanak tanır. Üçüncü şahısların yazdığı böyle örnek 1 eklenti 
“snortsam” programıdır(www.snortsam.net/index.html). Bu program bir açığı 
bularak güvenlik duvarını kaynak IP adresini bloke ettirecek biçimde çalışır. 
Örnekteki orijinal FTP kuralı alınarak ve snortsam için değiştirilirse kural şöyle olur: 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 

(msg:"FTP EXPLOIT wu-ftpd 2.6.0 site exec format string overflow Linus"; 

flow:to_server,established; content: "|31c031db31c9b046cd80 31c031db|"; 

reference:bugtraq,1387; reference:cve,CAN-2000-0573; 
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reference:arachnids,287; classtype:attempted-admin; sid:344; rev:4; fwsam: 

src, 1 hour;) 

Buradaki fazladan seçenek fwsam:src, 1 hour; saldırgan IP adresini 1 saat için bloke 
eder. 

4.14 Çıkış ve Günlük Dosyası

Bu noktada tespit edilen olayları anlamlı bir biçimde görüntüleyecek bir mekanizma 
gerekmektedir. Bu, çıkış ek-yazılımları ile yerine getirilir. Çıkış ek-yazılımları,
Snort’un diğer bileşenlerinden farklıdır çünkü çıkış ek-yazılımlarına bir tek giriş
noktası yoktur. Çeşitli bileşenler çıkış ek-yazılımlarını farklı seviyelerden kullanır. 

- Paket çözümleme motoru çıkış ek-yazılımlarını kullanır; örneğin, TCPDump 
biçiminde veya ASCII çözümleme biçiminde çıkış vererek. 

- Önişlemci, çıkış ek-yazılımlarını olaylarda alarm vermekte kullanır ancak 
bazılarının kendi çıkış biçimleri vardır; örneğin portscan2 ön işlemcisi. 

- Tespit motoru, alarm vermek ve günlük dosyasına kaydetmek için çıkış ek-
yazılımlarını kullanır. 

Çıkış modülleri Snort’un önişlemcilerine, Snort’u daha esnek bir şekilde kullanmaya 
olanak tanıması yönüyle benzer. 

Günlük yazma motorunun kodunun büyük bir bölümü log.c dosyasında yer 
almaktadır. Çıkış ek-yazılımları, “output-plugins” klasöründe tanımlanmıştır; ek-
yazılımların hepsi spo_ şeklindeki bir isimle başlar. Çıkış için hangi stratejinin 
kullanılacağına karar vermek Snort’u kullanma amacına bağlıdır. Bunun için bir çok 
seçenek mevcuttur: 

- Snort’u hızlı bir paket yakalayıcısı olarak kullanmak : Genellikle ağ
problemlerini gidermede kullanılır. 

- Sızma tespit modu : Sızmaları tespit etmekte kullanılır. 

- Snort’u Balçanağı tuzağı ve analizi için kullanmak : Snort’un paket yakalama 
ve sızma tespit özelliklerini kullanır. 

- Veritabanına günlük tutma : Alarmların bir veritabanı yazılımı ile 
tutulmasıdır. 
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- SNMP kullanarak alarm verilmesi : Snort’u SNMP kullanarak, ağ izleme 
istasyonunuza (Aİİ) entegre edebilirsiniz. 

Çiftlik avlusu ve tekil çıkış : Alarmları ve günlükleri işlemede kullanılan ayrı bir 
programdır. Snort’un tekil çıkış modunda oluşur. 

4.14.1 Snort’u Hızlı Bir Paket Yakalayıcısı Olarak Kullanılması

Eğer Snort’u snort –v komutu ile çalıştırırsak Snort, başlar ve ekrana yakalanan 
paketlerin IP/TCP/UDP/ICMP başlıklarını yazar. Örnek ağımıza dönersek pc-2’den 
Linux sunucusuna Telnet oturumu açtığımızda, Snort şunları yapar: 

[root@linuxtest snort]# snort -v 

Initializing Output Plugins! 

Log directory = /var/log/snort 

Initializing Network Interface eth0 

--== Initializing Snort ==-- 

Decoding Ethernet on interface eth0 

--== Initialization Complete ==-- 

<Header omitted for brevity> 

06/04-23:34:49.280177 10.1.1.236:1056 -> 10.1.1.220:23 

TCP TTL:64 TOS:0x10 ID:59230 IpLen:20 DgmLen:60 DF 

******S* Seq: 0x46382934 Ack: 0x0 Win: 0x16D0 TcpLen: 40 

TCP Options (5) => MSS: 1460 SackOK TS: 927387242 0 NOP WS: 0 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta Snort’un her paket için standart bir biçimde 
çıkış vermesidir. Yukarıdaki çıktıdan görüleceği üzere pc-2 isimli masaüstü 
bilgisayarı (10.1.1.236) (1056) numaralı kaynak port’tan Linux sunucunun 
(10.1.1.220) 23 numaralı portuna(Telnet) bağlandığını görürüz. Snort ilk SYN(***S) 
içeren IP ve TCP protokol bilgisini görüntülemektedir.  
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4.14.2 Çıkış Biçimi 

-v parametresi temel IP/TCP/UDP/ICMP başlıklarını görüntüler. Daha fazla bilgi 
edinmek için iki parametre daha kullanabiliriz: 

- -d parametresi uygulama verisini HEX ve ASCII olarak görüntüler. 

- -e parametresi Veri Bağı katmanı başlıklarını görüntüler. 

06/04-23:39:05.288734 0:50:DA:42:B:9E -> 0:1:3:48:78:BA type:0x800 len:0x87 

10.1.1.220:23 -> 10.1.1.236:1059 TCP TTL:64 TOS:0x10 ID:15596 IpLen:20 

DgmLen:121 DF 

***AP*** Seq: 0xB06E41D6 Ack: 0x56DB2709 Win: 0x16A0 TcpLen: 32 

TCP Options (3) => NOP NOP TS: 115899727 927412845 

FF FB 01 52 65 64 20 48 61 74 20 4C 69 6E 75 78 ...Red Hat Linux 

20 72 65 6C 65 61 73 65 20 37 2E 33 20 28 56 61 release 7.3 (Va 

6C 68 61 6C 6C 61 29 0D 0A 4B 65 72 6E 65 6C 20 lhalla)..Kernel 

32 2E 34 2E 31 38 2D 33 20 6F 6E 20 61 6E 20 69 2.4.18-3 on an i 

36 38 36 0D 0A 686.. 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

Yukarıdaki çıktıdaki ilk satır istemcinin MAC adresidir(0:50:DA:42:B:9E) ve son 
satır Telnet’in ASCII olarak çözümlenmiş halidir. Bunlar arasında kalan satırlarda IP 
ve TCP protokol bilgileri yer almaktadır. Anlaşıldığı gibi bir Red Hat Linux 
makinesinde günlük tutulmaktadır. 

4.14.3 Diske Günlük Tutulması

Daha sonra incelemek üzere günlükleri diskte tutmak istememiz durumunda komutu 
şöyle vermek gerekir: 

[root@linuxtest snort]# snort -de -l /var/snort_logs 
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Burada –v parametresi kullanılmamıştır. Bunun manası Snort’un ekrana çıktı
vermeyeceğidir. Önceki komut Snort’u yakalama moduna ayarlar. Yani bağlantı
kuran her istemci için /var/snort_logs klasöründe dosyalar oluşur. Burada her bir 
oturum için yeni bir dosya oluşacaktır. Her dosyada çözümlenen trafik ASCII 
biçiminde yer alır. O halde 10.1.1.236 alt klasöründe TCP:1059-23 isimli bir dosya 
bulunmaktadır(bu TCP protokolünün, 1059 kaynak portu, ve 23 hedef portu 
demektir). Bu dosyanın içerisinde Çıkış Biçimindeki gördüklerimize benzer 
çözümlenmiş paketler yer alır. 

[root@linuxtest 10.1.1.236]# ls -la 

drwx------ 2 root root 4096 Jun 4 23:58 . 

drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jun 4 23:58 .. 

-rw------- 1 root root 27848 Jun 4 23:58 TCP:1059-23 

4.14.4 pcap Biçiminde Günlük Tutulması

Önceki ayar sayesinde içerisinde çözümlenen trafiğin tutulduğu metin-tabanlı
dosyaları oluşturulmaktaydı. Şu komut kullanılarak 

[root@linuxtest snort]# snort -l /var/snort_logs -b 

bütün trafiğin ikili modda günlüğü tutulabilir ve çıktı pcap biçimi kullanılarak 
/var/snort_logs klasörüne tek bir dosya olarak yazılır. 

Bunun bir çok avantajı vardır: 

- Daha sonra açık-kodlu programlar kullanarak yeniden analiz etmek 
mümkündür. 

- Snort için aynı olayların yeniden gerçekleşmesine olanak tanır. 

- Diğerine göre çok daha hızlıdır, temel olarak Snort bütün trafiği çeker ve 
bunu bir dosyaya yazar. 

Şimdi, pcap biçiminde kaydedilen günlük dosyasını Snort’a yeniden okutmak 
istersek, ve Snort’un paketleri çözümlemesini istersek nasıl bir komut vermek 
gerekir: 

[root@linuxtest snort]# snort -de -r snort.log.1046008361 



54

4.15 Saldırı Tespit Modu 

Snort’u varsayım olan STS modunda başlattığımızda, varsayılan çıkış “log” isimli bir 
alt klasör içindeki “alerts” isimli metin dosyasına alarmları yazar ve sonra önceki 
Diske Günlük Tutmak bölümünde anlatıldığı gibi bir alt klasör yapısı oluşur. 

Snort’un günlük tutmasında kullanılan  iki çeşit çıkış modu bulunmaktadır: 

- Alarm modu 

- Günlük modu 

4.15.1 Alarm Modu 

Bir Alarm kuralı eşlendiği zaman, Snort’un Alarm tepkisinin gerçekleştireceği iki 
olay mevcuttur: 

- Alarm tesisatı olarak anılan bir olay çıktısı üretir. 

- İstenilen Günlük moduna göre mümkün olan en çok günlük kaydını tutar. 

Alarm tesisatı, alarmın biçimini ve bir yere kadar da hedefini kontrol eder. Alarm 
tesisatının seçenekleri şunlardır: 

- Tam Tam alarm biçimleri, tüm paket başlıklarının yanı sıra alarm  

 mesajlarını da barındırır.(varsayılan seçenek budur) 

- Hızlı Alarm; zaman damgası, alarm mesajları, kaynak ve hedef IP       

 ve portlarını içeren basit bir yapıda verilir. 

- Syslog  syslog’a günlük tutar. 

- Unixsock UNIX etki alanı soketini kurar ve alarmları buraya gönderir. 

- SMB WinPopup mesajları gönderir. 

Varsayılan alarm tesisatı Tam’dır. Bu, başlatma esnasında Snort’un komut satırı
parametrelerinden değiştirilebilir. 
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4.15.2 Günlük Modu 

Bu mod hiçbir alarm üretmeden çeşitli kaynaklara tam paket bilgisini günlükler. 
Günlük modu bir kural içinden log, dynamic anahtar sözcüklerini kullanarak veya 
ikinci bir yol olarak alert anahtar sözcüğü ile çağrılabilir. Varsayım olarak günlükler, 
/var/log/Snort içerisine konur(ancak –l parametresini kullanarak bunu değiştirmek 
mümkündür). 

Varsayılan günlük tutma mekanizması, Diske Günlük Tutmak bölümündekiyle aynı
biçimde çalışır. –l parametresiyle belirtilen alt klasörde her istemci makinesinin IP 
adresi isminde bir klasör açılır. Aşağıdaki örnekte pc-1 için bir klasör 
oluşturulmuştur ve her alt klasör içinde alarm mesajları ve çözümlenmiş paketler 
tutulur. scan.log, portscan2 önişlemcisinin ürettiği çıkıştır ve alarm dosyası “Alarm 
Mekanizması” tarafından oluşturulmuştur.  

[root@linuxtest log]# ls -la 

drwxr-xr-x 15 root root 4096 Jun 5 23:31 . 

drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 2 11:13 .. 

drwx------ 2 root root 4096 Jun 5 23:31 10.1.1.1 

drwx------ 2 root root 4096 Jun 5 23:31 127.0.0.1 

drwx------ 2 root root 4096 Jun 5 23:31 192.168.1.1 

drwx------ 2 root root 4096 Jun 5 23:31 10.1.1.220 

drwx------ 2 root root 4096 Jun 5 23:31 192.168.1.150 

drwx------ 2 root root 4096 Jun 5 23:31 192.168.1.64 

-rw------- 1 root root 622502 Jun 5 23:31 alert 

-rw------- 1 root root 17732 Jun 5 23:31 scan.log 

4.15.3 Günlük Biçimleri 

Snort’ta çok sayıda günlük ek-yazılımı mevcuttur. Bunlardan hangisini 
kullanacağımızı snort.conf dosyasından seçebiliriz. Çoklu çıkış biçimleri kullanmak 
mümkündür, yani hem belli bir syslog “günlükleme tesisatına” hem de CSV biçimine 
günlük tutulabilir. 
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#################################################################### 

# Step #3: Configure output plugins 

# Uncomment and configure the output plugins you decide to use. 

Snort’ta yer alan çıkış ek-yazılımları şunlardır: 

- CSV(Virgülle Ayrılmış Değerler) Bu biçimde tutulan alarm verisini bir 
veritabanı veya elektronik hesap tablosuna aktarmak elverişlidir. 

- Syslog  alarm tesisatındaki seçeneğe benzer olarak, o an kullanılan 
syslog tesisatına daha fazla müdahale edilmesine olanak tanır. 

- Veritabanı Çok kullanılan bu ek-yazılım desteği sayesinde MySQL, 
PostgreSQL, unixODBC, Oracle, ve MS-SQL Sunucusu gibi veritabanlarına
veri yazmak mümkündür. 

- Null Bu Snort’un, Alarm tesisatını kullanarak alarm vermesini, fakat hiçbir 
günlük dosyası oluşturmamasını sağlar. 

- Tcpdump Snort’un günlük çıktı dosyalarını TCPDump biçiminde 
vermesini  sağlar. 

- SnmpTrap Bu Snort’un NMS’ye SNMP kapanları göndermesine olanak 
tanır. 

- Unified Snort’un geleceği bu ek-yazılımdadır, ve Snort olaylarını
günlüklemenin en hızlı yöntemidir. İkili biçimde HIZLI alarm ile günlük 
tutar.  

- XML  XML ek-yazılımı Snort’un SNML(Simple Network Markup 
Language, Snort Markup Language) ile bir dosyaya veya ağ üzerine günlük 
tutmasını sağlar. 

Snort’u temel STS modunda çalıştırmak için şu komut verilmelidir: 

[root@linuxtest snort]# snort -l ./log -c snort.conf 

4.15.4 Veritabanına Günlük Tutulması

Veritabanı ek-yazılımları (spo_database.c ve spo_database.h) alarmları ve günlükleri 
yazarken biraz farklı bir yöntem izler. Normal olarak, Snort kural linklerindeki log 
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anahtar sözcüğü log tesisatına bağlantı sağlar ve alarm seçeneği bunu alarm 
tesisatına bağlar, ancak bununla birlikte günlük tesisatına da yazar. Veritabanı ek-
yazılımları bundan biraz farklıdır: eğer veritabanı ek-yazılımı alarm vermek için 
ayarlanmışsa yalnızca alarm kurallarından gelen çıkışları alacaktır. Tersine günlük 
tutmak üzere ayarlanmışsa hem  günlük hem de alarm kurallarından gelen çıkışları
alır. Aşağıda snort.conf içerisinde yapılan bir örnek  konfigürasyon görülmektedir.  

output database: alert, mysql, user=snort password=x dbname=snort 

host=mysql 

veya 

output database: log, mysql, user=snort password=x dbname=snort host=mysql 

Önişlemcilerden gelen alarmlar(örneğin portscan2) yalnızca veritabanı ek-yazılımı
alarm verecek şekilde ayarlanmışsa veritabanına yazılır.  Bu durumda Günlük Modu 
kısmındakine benzer biçimde çözümlenen paketler için alarmlar bir alt klasörde 
tutulur. Eğer veri tabanı ek-yazılımı günlüklemeye ayarlanmışsa önişlemci alarmları
veritabanı ek-yazılımına gönderilmez ancak paket çözümlemeleri gönderilir. Bunun 
anlamı günlük modunda üçüncü şahısların yazdığı snortsnarf(www.silicon-
defense.com) isimli raporlama aracını kullanarak önişlemcilerin çıktılarını
raporlamak gerektiğidir çünkü olaylar veri tabanına yazılmamaktadır. 

Veritabanı Ek-Yazılımı şu veritabanlarına destek verir: 

- MySQL  www.mysql.org

- PostgreSQL  http://www.postgresql.org/

- unixODBC  www.unixodbc.org

- Oracle   www.oracle.com

- MS-SQL Server www.microsoft.com

4.15.5 Snort Uç Nokta Raporlaması

Veritabanı oluşturulup içerisine veriler yazıldıktan sonra veritabanını sorgulayarak 
raporlar oluşturacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulur. Bunun için ACID(Analysis 
Console Engine for Intrusion Detection) kullanabiliriz. ACID PHP-tabanlı bir analiz 
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motorudur ve Snort tarafından yazılmış veritabanı verilerini işleyebilir. ACID şu
özellikleri destekler: 

- Sorgu-oluşturucusu ve alarm bilgisi üzerinde eşleşen alarmları bulmak için 
arama ara yüzü(örneğin imza, tespit zamanı)

- Paket Görüntüleyicisi(decoder) günlüklenen alarmların üçüncü ve dördüncü 
katman paket bilgilerini grafiksel olarak görüntüler. 

- Alarmları mantıksal olarak gruplayacak alarm yönetim sistemini sağlar. 

Zaman, sensör, imza, protokol, IP adresi, TCP/UDP Portları veya sınıflandırmaya 
dayalı oluşturulmuş grafik ve istatistik bilgileri sağlar. 



59

5. İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLA ANORMALLİK TEMELLİ STS: PHAD 

5.1 PHAD: Paket Başlıklarına Bakılarak Anormallik Tespiti 

Bu çalışmada istatistiksel temelli bir saldırı tespit sistemi olan anormallik tespit 
yaklaşımlarından Paket Başlığı Davranış Tespiti(PHAD) [31] üzerinde çalışılmış ve 
modelin deneysel olarak iyileştirilmesi sağlanarak Snort’a önişlemci olarak 
eklenmiştir. PHAD diğer ağ temelli davranış tespit sistemlerinden iki yönüyle 
farklıdır. İlk olarak kullanıcı davranışlarından ziyade protokolleri modellemektedir. 
Çünkü birçok saldırı protokol uygulamalarındaki açıklardan faydalanır ve ancak sıra 
dışı girdi ve çıktıların tespit edilmesi ile anlaşılabilir. İkinci olarak ağ istatistiklerinin 
kısa süre içerisindeki hızlı değişimini kabul eden zaman-temelli bir model kullanır. 
PHAD sıra dışı olaylar çok fazla olunca bunlardan yalnızca ilkini anormal olarak 
raporlar. Bu, hatalı alarm akışlarını yok eder. 

5.1.1 Protokol Modeli 

Davranış tespiti sistemlerinin çoğu, yetkili ve yetkisiz kullanıcıları ayırt etmek için 
tasarlanmıştır. Örneğin yetkili bir kullanıcı ağ topolojisini bildiği için port 
taramasının yaptığı gibi var olmayan sunuculara ve hizmetlere bağlanmaya çalışmaz. 
Ayrıca şifre isteyen sunucular(TelNet, FTP, POP3, ....) kaynak IP adresleri ile 
tanımlı yetkili istemcilerden ve günün belirli zamanlarında gelen isteklerden normal 
davranışı anlar. O halde bu hizmetlere erişmeye çalışan farklı kaynak adresleri için 
yetkisiz erişim uyarısı verilebilir. Bu yöntemler program davranışını modelleyen 
sunucu-temelli tekniklerden çok farklıdır. Forrest [32] orijinal programın parçası
olmayan bir kod çalıştırıldığında bunu tespit eden bir bağışıklık sistemi modelini 
kullanır. Program kodu zamanla değişemeyeceğinden program, belirli işletim sistemi 
çağrılarını aynı sırayla işler. Bu işlemler tarafından çağrılan yeni bir kod bu 
şablondan sapma olarak tespit edilir.  

Bir ağ davranış-tespiti sistemi üzerinde program modellenmesi zayıf sunucuların
çıkışlarını izleyerek yapılabilir. Aynı sistem çağrıları sırasında olduğu gibi bir 
program da yeni bir kod işlediğinde çıkışında normal davranıştan sapmalar beklenir. 
Örneğin bir e-posta sunucusundan root hesabı ile açılmış terminal uygulaması
beklenilen bir durum değildir. Böylesi bir saldırı kullanıcı modelleme ile 
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yakalanamaz çünkü normal dışı herhangi bir porta veya adrese erişim yoktur ve e-
posta sunucuları yetkilendirmeye gerek duymaksızın tüm istemcilere yanıt verirler.  

Diğer bir yaklaşım protokol modellemesidir. Birçok saldırı protokollerin 
uygulamalardaki açıklarını kullanır. Örneğin sendmail, imap ve named 
protokollerinin hatalı uygulamalarını sömürür. Teardrop ve ping of death, IP 
Protokolünün hatalı uygulamalarını sömürür. Örneğin saldırıya maruz kalan makine 
tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde parçalanmış IP paketleri aldığında çöker.   

Protokol anormalliklerindeki diğer bir etmen saldıran kodun hatalarından gelir. Aynı
sunucu veya istemciyi yazan programcının protokolün tüm ayrıntılarını doğru 
uygulayamaması gibi saldırgan da her şeyi doğru yapamaz. Örneğin IP adreslerinin 
taklidini yapan saldırıyı programlayabilmek için soket programlama seviyesinde 
çalışmak gerekir. Bu, saldırganın TTL, başlık uzunluğu, doğrulama biti, parçalanma 
göstergesi gibi diğer IP başlık alanlarını da doldurması manasına gelir ve bunun 
tamamen doğru yapılması mümkün değildir.  

Protokol anormalliklerinin üçüncü kaynağı STS’ye yapılan saldırılardır. STS 
üzerindeki birçok zayıflık STS’lerin birbirinden farklılıklarının ve TCP/IP protokol 
uygulamasının hedeflerde farklılık göstermesinin  bir sonucudur. Yazılım testlerinin 
doğasından ötürü en çok rastlanan durumlar tespit edilip öncelikle bunlar düzeltilir. 
Bunların dışında kalan tutarsızlıklar küçük TTL değerleri, IP parçalanması, tutarsız
çakışan TCP Segmentleri gibi az rastlanan olaylarla açığa çıkar.  

Özetlemek gerekirse saldırıların tespiti için beş yöntem vardır: 

1. Sıra dışı portlar ve adresler, yetkisiz kullanıcıyı gösterir (Geleneksel model). 

2. Sıra dışı çıkışlar, başarılı saldırıyı gösterir. 

3. Hedefteki gizli açıkları sömüren sıra dışı girişler. 

4. Saldıran koddaki açıkları kullanan sıra dışı girişler. 

STS’ deki gizli açıkları sömüren sıra dışı girişler. 

5.1.2 Zaman-Temelli Model 

Birçok ağ olayı belli boşluklardan sonraki ani çıkışlarla kendini gösterir. Birçok ağ
işlemi kendine benzerdir ve değişik boyutlarda kendini tekrarlayan bir yapıdadır
(Poisson değildir). Yani 1/t gibi toplanamaz bir otokorelasyon fonksiyonuna sahiptir 
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(t zaman). Uzun vadeli ayrılmış olaylar, Poisson modelinde olduğu gibi birbirinden 
bağımsız değildir. Tersine uzun vadede bir bağımlılık vardır. 

Davranış tespiti, az rastlanan olayların tespitidir. Frekans-temelli bir modelde 
olayların ortalama oranı, tüm olayların sayısını o olayın gözlenme sayısına bölerek 
bulunur. Böylesi bir model ani değişimler gösteren işlemler için kullanışlı değildir 
çünkü ortalama oran hesaplanamaz. Örneğin ani çıkışlar gösteren bir özelliğin 20 
defa gözlemlenmesindeki sıra şöyle olsun: 00000000000000001111 

Bundan sonra 1 gelme olasılığı nedir? Eğer her olayın birbirinden bağımsız geliştiği
düşünülürse 20 olaydan 4’ü 1 ise P(1) = 4/20 = 0.2 

Bununla birlikte olaylar birbirinden bağımsız olsaydı tüm 0 ve 1’lerin oldukları gibi 
gruplanmaları mümkün olmazdı (Bu tür bir şablon ağ trafiği için sık rastlanır
türdendir). Böylesi bir sıralama, bir duruma sahip işlemden üretilmiş gibidir. En 
düşük olasılıkla durum, önceki çıkışı temsil eder öyle ki bir sonraki çıkış en yüksek 
olasılıkla tekrarlansın. Bunun altında yatan işlem hakkında bir bilgiye sahip 
olunmasa da 1/t modeli olarak adlandırılan şu model öne sürülmektedir: Bir olayın
gerçekleşme olasılığı bir öncekinin en son görülme zamanıyla ters orantılıdır. Bir 
0’ın en son görülmesi 5 zaman birimi önce olduğundan  P(O)~1/5. Bir 1’in en son 
görülmesi 1 zaman birimi önce olduğundan  P(1)~1. Bu ikisi birleştirilirse P(1) = 
1/(1/5 + 1) = 5/6. Bu elde edilen değerin, frekans temelli modelle elde edilecek 
değerle neredeyse aynıdır. Örnekte 5 gözlem geriye gidip 5 seferin 4’ünde “1” 
değerlerini gözlemlemek sonucu P(1) = 4/5 bulunur. O halde olaylar gerçekten 
bağımsız ise  o zaman 1/t modeli kullanılabilir. 

Düşünülmesi gereken diğer bir olasılık yeni değerlerdir. Örnekte 0 ve 1’ler dışında
değerler de söz konusudur. Good-Turing ile P(yeni) = E[r1]/n,  r1 yalnızca bir kez 
görülen değerlerin sayısı(bu örnek için 0), n ise tüm gözlemlerin sayısıdır. Ancak 
Good-Turing sadece olayların birbirinden bağımsız olduğu durumlarda kullanılabilir. 
Eğer olaylar toplu halde oluşursa o zaman bir kez görülen değerlerin sayısı
azalacağından Good-Turing beklenenin altında olasılıklar verecektir. Veri sıkıştırma 
algoritması için önerilen PPMC(prediction by partial match-method C)  modeli 
olayların bağımsız olmasını gerektirmez. PPMC, P(yeni) = r/n  öngörür(burada r 
gözlenen değerler sayısıdır). Bu örnekte r = 2 ve n = 20 olduğundan P(yeni) = 
0.1’dir. PPMC gözlenen değerlerin sayısının(r) hızlı bir şekilde büyüdüğünü kabul 
ettiğinden r/n sabit kalır ve n’den bağımsızdır. Bu, Zipf  dağılımındaki ile aynı
durumdur, ancak r ≥ r1   olduğundan Poisson işlemleri için beklenenin üstünde 
verecektir.  
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Zaman-temelli modeli anormallik tespitine kesin eğitim ve test aralıklarında
uygulamak için 1/P(yeni) = tn/r yeni değerleri için bir anormallik skoru hesaplanır, 
burada n ve r eğitim aralığı boyunca sayılır ve t en son anormalliğin görüldüğü
zaman üzerinden geçen süredir.  Anormallik hem eğitim hem de test sırasında
oluşabilir. Eğer eğitim zamanında oluşursa izin verilen değerler kümesine eklenir, 
ancak test zamanında oluşursa eklenmez. Bu modelde P(yeni) = (r/n)(1/t) yeni 
olayların bilinen değerlerinin oranlarına, r/n, ve izin verilen değerler kümesi dışında
oluşan olaylar için zaman-temelli modele, 1/t karşılık gelir. Örneğin şu eğitim ve test 
verileri için: 

Eğitim Safhası(zaman 0-19): 00000000000000001111  

Test Safhası(zaman 20-24)  : 01223 

Eğitim sırasında izin verilen değerler kümesi kayıt edilir{0,1}, bu kümenin eleman 
sayısı, r = 2, ve gözlem sayısı, n = 20’dir. Eğer gözlemler 0 ile başlayan birim 
aralıklarla yapılırsa eğitim sırasında görülen en son anormallik olan “1”, 16 
zamanında gerçekleşir. Test safhasındaki 22, 23, ve 24. zamanlardaki “2”, “2”, ve 
“3” anormalliktir çünkü bunlar eğitim setinde bulunmamaktadır. Görülen ilk “2”nin 
anormallik skoru   tn/r = (22-16)*20/2 = 60 olarak hesaplanır. İkinci görülen “2”nin 
anormallik skoru    (23-22)*20/2 = 10 olarak hesaplanır. “3”ün anormallik skoru (24-
23)*20/2 = 10 olarak hesaplanır. “0” ve “1” in anormallik skorları 0’dır çünkü bunlar 
eğitim safhasında en az bir defa görülmüştür.  

Birden fazla anormallik özelliğine sahip bir örnek için anormallik skoru ∑ tn/r dir ve 
burada toplam, anormal özelliklerin üzerinde hesaplanır. Ters olasılıkların
toplanması için teorik bir ispat yoktur. Eğer özellikler bağımsız ise ve bu olasılık
modeli doğru ise o halde ∏ tn/r çarpımını kullanmak daha iyi olacaktır. Eğer 
özellikler tamamen bağımsız ise bunlardan bir tanesi keyfi olarak seçilebilir veya en 
yükseği alınabilir. Gerçekte özellikler bağımsız olmadığı gibi birbirine tamamen 
bağlı değildir ve toplam işleminin pratikten diğerlerinden daha iyi iş gördüğü
deneysel olarak bulunmuştur.  

5.1.3 PHAD’ın Anormallik Tespitinde Kullandığı Özellikler 

PHAD, ağ paketlerini tespit etmek için kullanılan basit bir zaman-temelli 
protokoldür. Her paket için bir skor hesaplar ve gelen ve giden trafik arasında ayrım
yapmaz. Paket başlığındaki ilk 4 bayt alanlarına karşılık gelen 33 özelliği modeller. 
Bir bayttan küçük olan alanlar (TCP bayrakları gibi)  bir bayt içinde birleştirilir. 4 
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bayttan büyük olan alanlar (6 baytlık Ethernet adresleri gibi) bölünür. Özellikler 
şunlardır: 

• Ethernet başlığı (bütün paketlerde yer alır): paket uzunluğu, kaynak adresi(ilk 
ve son 3 bayt), hedef adres(ilk ve son 3 bayt), ve protokol(genellikle IPv4). 

• IP başlığı: başlık uzunluğu, TOS, paket uzunluğu, IP parçalanma ID, IP 
bayrakları ve gösterici(2 baytlık özellik), TTL, protokol, kontrol 
biti(hesaplanıyor), ve kaynak ve hedef adresler. 

• TCP başlığı: kaynak ve hedef portlar, sıra ve onay numaraları, başlık
uzunluğu, bayraklar, pencere uzunluğu, kontrol biti(hesaplanıyor), acil 
gösterici, ve seçenekler(mevcutsa 4 bayttır). 

• UDP başlığı: kaynak ve hedef portlar, kontrol biti(hesaplanıyor), ve 
uzunluğu.

• ICMP başlığı: tür, kod, ve kontrol biti(hesaplanıyor). 

PHAD, anormal özelliklerin üzerinde  ∑ rtn / kullanarak bir anormallik skoru 

hesaplar. n, her bir alan için uygun türden paketlerin sayısıdır.  Örneğin ICMP tür 
alanı için ICMP paketlerinin sayısı.

Büyük eğitim kümelerini depolayabilmek için (örneğin 232 kaynak ve hedef adresi) 
PHAD, özellikleri sürekliymişler gibi ele alır ve onları maksimum C = 32 aralığında 
kümelere ayırır. Eğer aralık sayısı C’yi aşarsa o zaman PHAD ardışık aralıklar 
arasındaki en küçük boşluğu bulur ve bunları birleştirir, ve bunları izin verilen 
değerler kümesine verimli olarak ekler. Örneğin, {3, 5-10, 14-16} kümesi ve C = 2 
için en küçük boşluk 3 ile 5-10 arasındakidir. O halde yeni küme {3-10, 14-16}olur. 
r eğitimdeki anormalliklerin sayısı olarak hesaplanır, yani bir elemanın kümeye 
eklenme sayısıdır ve birleşmeleri içermez. 

Büyük kümelere yakınsama yöntemi kritik değildir çünkü bu, yalnızca büyük r
değerine sahip özellikleri dolayısıyla düşük skorlu olanları etkiler. PHAD, C = 32 de 
olsa  C = 1000 de olsa  aynı sayıda saldırıyı tespit edebilir. 

5.1.4 PHAD’ın Anormallik Tespitinde Getirdiği Yenilikler 

PHAD ağ anormallik tespitine iki katkı sağlamıştır: Zaman-temelli modelleme ve 
protokol modelleme. Zaman-temelli modelleme alarm fazlalığını engeller. Protokol 
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modelleme tanımlanan beş kategori saldırının dördünün tespitine olanak tanır. Her 
biri ile ilgili örnekler aşağıda verilmektedir; 

• Başarılı bir saldırının göstergeleri olan sıra dışı çıktılar: arppoisson, 
kurbanların yanlış Ethernet adresine sahip paketler göndermesine neden olur. 

• Yazılım hatalarından faydalanmak için kullanılan sıra dışı girdiler: IP 
parçalanmasını kötüye kullanan saldırılar(teardrop, ping of death) 
parçalanmaların olduğu durumda tespit edilir. NetBIOS portuna acil verisi 
göndererek Windows işletim sistemini çökerten Dosnuke, URG bayrağı ve 
aciliyet göstericisi ile tespit edilir. Aciliyet verisi TCP’nin az kullanılan bir 
özelliğidir.  

• Saldırının kendi hataları: Udpstorm’un başlangıç paketi hatalı bir kontrol 
değerine sahiptir. Kontrol verisi açıkça doğrulanmaz ancak bunun doğru 
olarak ayarlanması yapılmazsa saldırı kolaylıkla tespit edilebilir. IPsweep 
daha büyük paketler kullanılarak gizlenebilir.  

• STS’ ye yapılan saldırılar: Portsweep taramalarından bazıları FIN 
taramalarıdır. Bunların kullanılmasının nedeni günlük mekanizmalarınca 
daha az olasılıkla kaydedilmelerindendir (Saldırı ACK bayrağının değerinden 
yakalanır). 

5.1.5 Modelin İyileştirilmesi 

Model üzerinde deneysel çalışmalar yapılarak iyileştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Veri 
seti üzerinde tespit edilen saldırıların çalışmada önerilen yöntemden farklı olarak 
zaman bakımından çalışmalarda bulunulmuş olup ve deneysel olarak t 2/1 , t 2 , t 3 , t 4 ,
t 5 üzerinde denemeler yapılmıştır. Ve çalışmada ∑ t 3 n/r ‘in en iyi sonucu verdiği
gözlemlenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları ve çalışma ile ilgili grafikler Bölüm 6’da  
gösterilmektedir.  
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6. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

6.1 1998 ve 1999 Darpa Lincoln STS Değerlendirmesi 

Yapılan bir bilimsel çalışmanın, varolan çalışmaları geçip geçmediğinin 
anlaşılabilmesi için diğerleri ile karşılaştırılması gerekir. Bu karşılaştırma işleminin 
gerçekleşebilmesi ise sonuçların her değerlendirme sonunda tekrar üretilebilir ve 
güvenilir olması ile mümkündür. Saldırı tespit araçlarının değerlendirilmesi için 
kullanılan veriler genellikle kişiye aittir ve bu nedenle değerlendirmenin yeniden 
yapılması halinde aynı sonuçlar alınamamaktadır. Kişisel verilerin başka ellere 
geçmesi gizlilik ilkesini çiğnediğinden istenmeyen bir durumdur. Bu sorunların
üstesinden gelebilmek için Lincoln Laboratuarı (LL), DARPA’nın sponsorluğunda
STS’ler için bir karşılaştırma ortamı sunan IDEVAL veri setini oluşturmuştur [33]. 

6.1.1 IDEVAL Değerlendirme Verisi 

Değerlendirmeler 1998 ve 1999 yıllarında yapılmıştır. 1998 DARPA çalışmasının
amacı, saldırı tespit sistemlerinin değerlendirilmesi için ilk standart yapıyı
oluşturmaktı. Saldırı sezme sistemlerinin değerlendirilmesi için en uygun durum 
bilgilerin işleyen bir ağdan alınmasıdır. Ancak bu veriler, kişisel ve gizli bilgiler 
içerdiği için kullanılamamaktadır. Bu durumdan dolayı Amerikan Hava 
Kuvvetlerindeki bir yerel ağın simülasyonu gerçeklenmiştir. Bu ağda dns, finger, 
http, ident, ping, pop, smtp, snmp, telnet, time ve x servislerini içeren yirmiden fazla 
ağ servisi otomatik olarak oluşturulmuştur. Ağ üzerinde farklı kategorilerde saldırılar 
denenmiştir [34].  

1999 değerlendirmesi önceki yıla ek olarak skor hesaplama yönteminin 
basitleştirilmesi, anormallik tespit sistemlerinin eğitilmesi için kullanılabilen saldırı-
içermeyen trafik verisi sağlanması, bir çok yeni saldırının dahil edilmesi ve 1998’de 
yer alan üç UNIX tabanlı hedef sunucuya bir adet Windows NT sunucusunun 
eklenmesi gibi iyileştirmeler getirmektedir. Kullanılan ağ simülasyonu Şekil 6.1’de 
görülmektedir [35]. 
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Şekil 6.1 : IDEVAL Değerlendirme Verisinin 1999 Test Ortamı Blok Diyagramı

6.1.2 IDEVAL Verisinin Oluşturulduğu Ağ Topolojisi ve Simülasyonun 

Detayları

Simülasyonu yapılan ağ içerisinde dört ana “kurban” makine bulunmaktadır. 
Bunların üzerinde SunOS, Solaris, Linux, ve Windows NT koşmaktadır. Trafik 
oluşturucular yüzlerce sunucuyu ve çeşitli uygulamalar çalıştıran ve İnternet 
bağlantısına sahip kullanıcıların simülasyonunu yapmaktadırlar. Protokollerin 
(HTTP, SMTP, telnet,...) karışımı trafik yoğunluğunun saatlik değişimleri, 1998’de 
gerçek Hava Üssü ağından toplanan trafiğe benzerdir. İçerik, açık web sitelerinden 
ve posta gruplarından alınmış veya İngilizce’deki bigram frekansları kullanılarak 
sentezlenmiştir. Ağ üzerinden toplanan veri, dört kurban makineden veya 
yönlendirici ile kurbanlar arasındaki “iç” ağ yoklayıcısı ve yönlendirici ile İnternet 
arasındaki “dış” ağ yoklayıcısından toplanmıştır. Saldırılar; İnternet’ten, yerel ağ
içerisindeki güvenilen sunuculardan veya yerel ağ ve kurbanlara fiziksel erişime 
sahip saldırganlardan gelecek biçimde tasarlanmıştır. Saldırıların çoğu dört kurban 
makineye odaklanmış olmakla birlikte ağı, Cisco yönlendiriciyi veya yerel ağ
içindeki simülasyonu yapılan sunucuları hedef alan saldırılar da mevcuttur. 1999 
değerlendirmesi iki aşamadan oluşmaktadır. Bunun ilk aşamasında katılımcılara 
Pazartesi ile Cuma arasında 8:00 – 18:00 saatlerinde toplanan üç haftalık veri 
dağıtılmıştır. Verinin ikinci haftasında 18 çeşit saldırının 43 adet işaretlenmiş örneği
mevcuttur. Saldırılar başlangıç zamanı ve kurban ismi ile işaretlenmiştir. Birinci ve 
üçüncü hafta saldırı içermemektedir ve anormallik tespiti yapan sistemleri eğitmek 
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üzere kullanılabilir.  İkinci aşamada katılımcılara sistemlerini test edebilmeleri için 
iki haftalık test verisi dağıtılmıştır. Bunlar tüm setin dördüncü ve beşinci haftalarını
oluşturur ve 58 çeşit saldırının işaretlenmemiş 201 tekrarını içerir. Saldırıların türleri 
ve açıklamaları EK-A’da verilmiştir. Bu 58 tür saldırıdan 40 tanesi eğitim verisinde 
yer almamaktadır. Saldırılar; Bilgi Tarama(probe), Hizmet Engelleme(DoS), 
Yönetici Hesabı ile Yerel Oturum Açma(R2L) ve Kullanıcı Hesabının Yönetici 
Hesabına Yükseltilmesi(U2R) gibi kategorilerine göre, incelenen veri türüne göre, 
kurbanın işletim sistemine(SunOS, Solaris, Linux, veya NT) göre ve saldırının yeni 
olup olmadığına (2. haftada bulunmayanlar yeni saldırı) göre sınıflandırılmaktadır.  

Bir saldırının tespit edilmiş olarak değerlendirilmesi için kurbanın adresini belli bir 
eşik skorunun üzerinde değere sahip bir alarm ile teşhis etmesi veya saldırının
gerçekleştiği andan 60 saniye öncesi ve sonrasına kadar olan zaman diliminde alarm 
üretebilmesi beklenmektedir. Sistemin tespit etmesi mümkün olmayan saldırıları
tespit etmesi ve aynı saldırıyı iki kez alarm vererek tespit etmesi durumlarına izin 
verilmektedir. Ancak bunun dışında kalan tüm alarmlar yanlış alarm olarak 
değerlendirilmektedir [36, 37, 38]. 

6.2 PHAD ile İlgili Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi 

PHAD ile ilgili deneysel çalışmalar IDEVAL Değerlendirme Veri Seti üzerinde test 
edilmiştir. Veri seti üzerinde tespit edilen saldırıların çalışmada önerilen yöntemden 
farklı olarak paketlerin anormallik skoru hesabında kullanılan  ∑ rtn / üzerinde 

zaman bakımından çalışmalarda bulunulmuş olup ve deneysel olarak t 2/1 , t,  t 2 , t 3 ,
t 4 , t 5 üzerinde denemeler yapılmıştır. Burada n; her bir alan için uygun türden 
paketlerin sayısıdır, r  ise eğitimdeki anormalliklerin sayısı olarak hesaplanır, yani n
ve r değerleri eğitim periyodu sırasınca tespit edilir ve daha sonra test aşamasında  
∑ rtn / bu değerlere ve t’ye bağlı olarak paketlerin anormallik skorları hesaplanır. t

ise en son anormalliğin görüldüğü zaman üzerinden geçen süredir. Deneysel 
çalışmalarda hesaplanan anormallik skorları FA’lara göre değerlendirmeye 
alınmıştır. FA; hatalı alarm sayılarıdır. 

� Anormallik Skoru Hesabı ∑ rnt /2/1 Olduğunda; 

Tablo 6.1. Anormallik Skoru Hesabında t 2/1 için Tespit Edilen Saldırı Adedi   

10FA 25FA 50FA 100FA 150FA 200FA 

t
2/1

6 15 17 24 24 24 
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Şekil 6.2 :  t 2/1 için Tespit Edilen Saldırı Adedi-FA Dağılımı

� Anormallik Skoru Hesabı ∑ rtn / Olduğunda; 

Tablo 6.2. Anormallik Skoru Hesabında t için Tespit Edilen Saldırı Adedi   

10FA 25FA 50FA 100FA 150FA 200FA 

t 7 19 26 37 43 45 

Şekil 6.3 :  t için Tespit Edilen Saldırı Adedi-FA Dağılımı
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� Anormallik Skoru Hesabı ∑ rnt /2 Olduğunda; 

Tablo 6.3. Anormallik Skoru Hesabında t 2 için Tespit Edilen Saldırı Adedi   

10FA 25FA 50FA 100FA 150FA 200FA 

t 2 6 17 26 40 47 55 

Şekil 6.4 :  t 2 için Tespit Edilen Saldırı Adedi-FA Dağılımı

� Anormallik Skoru Hesabı ∑ rnt /3 Olduğunda; 

Tablo 6.3. Anormallik Skoru Hesabında t 3 için Tespit Edilen Saldırı Adedi   

10FA 25FA 50FA 100FA 150FA 200FA 

t 3 5 15 28 50 57 64 
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Şekil 6.4 :  t 3 için Tespit Edilen Saldırı Adedi-FA Dağılımı

� Anormallik Skoru Hesabı ∑ rnt /4 Olduğunda; 

Tablo 6.4. Anormallik Skoru Hesabında t 4 için Tespit Edilen Saldırı Adedi   

10FA 25FA 50FA 100FA 150FA 200FA 

t 4 1 13 23 36 50 56 

Şekil 6.5 :  t 4 için Tespit Edilen Saldırı Adedi-FA Dağılımı
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� Anormallik Skoru Hesabı ∑ rnt /5 Olduğunda; 

Tablo 6.5. Anormallik Skoru Hesabında t 5 için Tespit Edilen Saldırı Adedi   

10FA 25FA 50FA 100FA 150FA 200FA 

t 5 0 2 13 15 15 15 

Şekil 6.6 :  t 5 için Tespit Edilen Saldırı Adedi-FA Dağılımı

Şekil 6.6’da görüldüğü gibi PHAD üzerinde yapılan deneysel çalışmalar sonucunda 
en iyi sonucun anormallik skorunun ∑ rnt /3 ile hesaplandığında elde edilmesidir.  

6.3 PHAD’ın Önişlemci Olarak Snort’a Eklenmesi 

Anormallik tespiti yaklaşımları olan iyileştirilmiş PHAD’ı Snort’a eklemek için 
Snort’un önişlemci mimarisinden faydalanıldı. Önişlemciler, paketlerin Snort’un  ana 
tespit motoruna ulaşmadan önce alarm vermesi, atılması ve değiştirilmesi amacıyla 
bir ortam sağlamak için kullanılan yapıdır.  

Projenin gerçekleştirildiği ortam MS Windows 2000 Professional TR kurulu, 
Pentium IV 2.0 GHz işlemcili, 256 MB RAM’e sahip masaüstü bilgisayarıdır.  
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İlk işlem olarak www.snort.org İnternet sitesinden Snort 2.0.0 sürümünün kaynak 
kodu indirilerek bu haliyle MS Visual Studio kullanılarak derlendi. 

Proje, Snort’un kaynak kodu içerisindeki “\src\win32\WIN32-Prj” klasöründe 
bulunan bir “MS Visual Studio” projesi olan “snort.dsw” kullanılarak geliştirilmiş ve
tüm eklentiler ve düzenlemeler bu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Snort’a bir önişlemci eklenmesi için izlenmesi gereken  standart işlemler mevcuttur. 
Proje kapsamında PHAD ’ın Snort’a eklenmesi için bu işlemler gerçekleştirilmiştir.  

6.3.1 PHAD’ın Snort’a Eklenmesi  

İyileştirilmiş PHAD’ın Snort’a önişlemci olarak eklenmesi şu şekilde 
gerçekleştirilmiştir: 

• Önişlemcinin kaynak kodunun yer aldığı dosya olan “spp_phad.cpp”, 
“snort.c” dosyası ile aynı klasöre eklendi. 

• PHAD’ın tanımlanması için gereken “spp_phad.h” başlık dosyası, tüm 
önişlemcilerin çalışma sıralarının belirlendiği “plugbase.h” dosyasına
eklendi. #define PP_PHAD                  131072 

Burada 131072, 217 işleminden hesaplanmış bir değerdir ve 0. kuvvetle 
bildirilen önişlemci ilk çalıştırılacak olmak üzere PHAD’ın çalıştırılacak 18. 
önişlemci olduğunu gösterir. 

• PHAD’ın başlatılması için gereken “SetupPhad()” fonksiyonu “plugbase.c” 
dosyasında yer alan “InitPreprocessors()” fonksiyonu içerisinden 
çağrılmalıdır. 

• Son adım olarak proje baştan derlenerek Snort’a PHAD’ın önişlemci olarak 
eklenmesi gerçekleştirilmiştir. 

PHAD’ın içerisine PHAD’ın çıkışlarını Alarm Filtresi’nden(Afil) geçirmek için 
afilphad( ) fonksiyonu yazıldı. Bu fonksiyon eşzamanlı alarmları teke indirip, 
anormallik skorlarının azalan sırasına göre alarmları sıralamaktadır. Bu sayede 
saldırı olma olasılığı daha yüksek olan alarmlar değerlendirmeye önce gireceği, 
eşzamanlı alarmlar değerlendirmeye alınmayacağından dolayı ve bu arada eşzamanlı
olarak gelen FA’ların teke indirilmesiyle daha fazla paket değerlendirilmeye alınarak 
tespit edilen saldırı adedi artmaktadır. 
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6.3.2 EVAL’in Snort’a Çıkış Ek-Yazılımı Olarak Eklenmesi 

PHAD’ın anormallik skorları ile  tespit ederek alarm ürettiği paketler için 
değerlendirme EVAL yazılımı tarafından gerçekleştirilir. EVAL, PHAD’ın anormal 
olarak nitelendirdiği paketleri, IDEVAL veri seti içinde yer alan saldırılar ile 
karşılaştırarak hangilerinin doğru hangilerinin hatalı(FALSE ALARM- FA) 
olduğunu ayıran bir yazılımdır.  

EVAL varsayım olarak 100 FA için çalışır. Bunun anlamı 100. FA’dan sonra 
PHAD’ın tespit etmiş olduğu paketlerin geri kalan bölümünü değerlendirmeye 
almayacağıdır. Burada 100 FA değeri, deneysel olarak elde edilmiştir ve ortalama 
200FA’nın üzerindeki değerler için tespit edilen saldırı adedinde kayda değer bir 
artış gözlenmemektedir. 100FA’da 10 günlük test verisi için günde ortalama 10 FA 
öngörülmüştür.  

Ayrıca 60 sn. içerisinde aynı hedefe yönelmiş eşzamanlı alarmlar EVAL tarafından 
tek bir saldırı olarak değerlendirilmektedir. 

EVAL, Snort’a çıkış ek-yazılım (output plug-in) mimarisinden faydalanılarak 
eklenmiştir. EVAL’in kaynak kodunu içeren “spo_eval.cpp” dosyası projedeki 
“Output Source Files” kısmına eklenmiştir. Önişlemci olarak eklenen PHAD’ın
tespit ettiği saldırıların listelenmesi için EVAL kullanılmaktadır. 

Snort’un bu haliyle yeniden derlenmesiyle Snort’un çıkışı olan “alert.ids”e ek olarak 
“evaloutp.txt” dosyası elde edilir. “evaloutp.txt” içeriğinde hedef IP adresine veya 
diğer başlıklara göre değerlendirilmeye alınmamış olan paketler, tespit edilen 
saldırıların ayrıntılı sınıflandırmasını içeren tablo(Tablo 6.6), tespit edilen saldırı
türlerinin listesi, FA’nın azalan değerlerine göre sıralanmış tespit edilen saldırıların
listesi, ilk 100 FA’nın listesi, tespit edilen saldırıların PHAD’ın anormallik olarak 
gösterdiği hangi paketten bulunduğunu gösteren liste yer alır.  

Tablo 6.6 ‘da W2 -  2.Hafta(Week 2), 1999 değerlendirmesinden önce var olan veri 
(43 işaretli saldırı içerir). W45 – 4. ve 5. Haftalar(Weeks 4 and 5), değerlendirmede 
kullanılan veri (201 saldırı içerir).  

Pascal (Solaris), hume (NT), zeno (SunOS), marx (Linux) – 4 ana hedef makine. 
Probe, DOS, R2L, U2R, Data – Saldırının dahil olduğu sınıflar, bir saldırı birden 
fazlasına dahil olabilir.    (örneğin R2L-Data veya U2R-Data). 
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Tablo 6.6. PHAD(∑ rnt /3 )’ın EVAL’den Geçirilmiş Çıktısı

Detections/Total at 100 false alarms (weeks 4-5 only except row W2)   

 

All Probe DOS R2L U2R Data New Stealthy

W45 50/201 13/37 27/65 8/56 2/37 0/16 12/62 11/36 

IT 49/177 12/34 27/60 8/54 2/27 0/7 11/52 10/30 

OT 30/151 9/32 16/44 4/46 1/26 0/11 4/38 6/23 

BSM 9/38 1/1 6/12 2/10 0/11 0/6 1/8 0/6 

NT 5/33 0/3 4/7 0/10 1/12 0/4 4/26 0/0 

FS 49/189 13/37 26/62 8/56 2/31 0/11 12/54 11/34 

pascal 17/55 4/8 10/20 3/12 0/11 0/6 2/11 3/9 

hume 6/48 0/7 5/15 0/12 1/13 0/5 4/31 0/2 

zeno 8/22 4/7 4/9 0/3 0/3 0/1 1/2 3/6 

marx 11/44 1/6 5/17 5/18 0/2 0/2 3/11 2/10 

Poor 17/72 10/21 4/17 2/15 1/18 0/7 9/38 10/29 

W2 0/43 0/9 0/13 0/6 0/12 0/3 0/0 0/0 

50 detections, 13748 alarms, 55 true, 101 false, 13592 not evaluated.   

Yalnızca 4. ve 5. hafta için geçerli olan değerler: 

New - 2.haftada yer bulunmayan saldırı türlerini,   Stl – Gizlilik(Stealthy), IT  - İç
taraftan toplanan trafikte saldırı kanıtı varsa, OT  - Dış taraftan toplanan trafikte 
saldırı kanıtı varsa, BSM - Solaris BSM sistem çağrı izlerinde saldırı kanıtı varsa, NT  
- NT izleme günlük dosyasında saldırı kanıtı varsa, FS  - Dosya sistemi içinde saldırı
kanıtı varsa ve  Poor – 1999 değerlendirmesinde az sayıda sistemin tespit edebildiği
saldırıları göstermektedir. 

 “50 detections, 13748 alarms, 55 true, 101 false, 13592 not evaluated.” ifadesi 
PHAD’ın anormallik olarak  işaretlediği 13748 paket içinden 100 FA sınırlamasıyla 
55 tanesini saldırı olarak tespit edildiği bunlardan 5 tanesi eşzamanlı tespit 
olduğundan tam olarak 50 adet saldırı tespit edildiğini göstermektedir. Ayrıca 13592 
paket değerlendirmeye alınmamıştır çünkü 100 FA değerine ulaşıldığı anda EVAL, 
geriye kalan anormalliklere bakmaz.  200FA’da ise tespit edilen saldırı adedi 64’dür 

Anormallik skoru hesabı ∑ rtn / ile hesaplandığında PHAD’ın EVAL çıktısı Tablo 

6.7’deki gibi olur.  
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Tablo 6.7. PHAD(∑ rtn / )’ın EVAL’den Geçirilmiş Çıktısı

Detections/Total at 100 false alarms (weeks 4-5 only except row W2)   

 

All Probe DOS R2L U2R Data New Stealthy

W45 37/201 15/37 20/65 2/56 0/37 0/16 9/62 10/36 

IT 36/177 14/34 20/60 2/54 0/27 0/7 8/52 9/30 

OT 24/151 12/32 10/44 2/46 0/26 0/11 4/38 7/23 

BSM 4/38 1/1 3/12 0/10 0/11 0/6 0/8 0/6 

NT 3/33 0/3 3/7 0/10 0/12 0/4 3/26 0/0 

FS 36/189 15/37 19/62 2/56 0/31 0/11 9/54 10/34 

pascal 12/55 4/8 7/20 1/12 0/11 0/6 1/11 3/9 

hume 4/48 0/7 4/15 0/12 0/13 0/5 3/31 0/2 

zeno 5/22 3/7 2/9 0/3 0/3 0/1 1/2 2/6 

marx 8/44 3/6 4/17 1/18 0/2 0/2 1/11 2/10 

Poor 14/72 10/21 4/17 0/15 0/18 0/7 7/38 9/29 

W2 0/43 0/9 0/13 0/6 0/12 0/3 0/0 0/0 

37 detections, 6418 alarms, 43 true, 101 false, 6274 not evaluated.   

 

Snort’u çıkışı olan “alert.ids” Snort’un tespit ettiği saldırıları tutar. Bu dosya içinde 
eşzamanlı olarak gelen saldırıları elemek üzere “snort.c” içerisinde bir kod parçası
yazıldı ve tespit edilen saldırı adedi 27 olarak bulundu. 

EVAL’in içerisine eklenen bir kod parçasıyla PHAD’ın, Snort’tan farklı olarak tespit 
ettiği saldırılar bulunmaktadır. Bu eklentinin katkıları ve tespit edilen saldırılar  
Bölüm 6.6.5’de ayrıntılarıyla incelenmektedir. 

PHAD içerisine Afil fonksiyonu eklendikten sonra Snort tekrar derlendi ve bu haliyle 
Afil’li PHAD’ın çıkış ek-yazılımı olarak eklenen EVAL’den çıkan sonuçlar Tablo 
6.8 ve Tablo 6.9’da gösterilmektedir.  

Tablo 6.8’de görüldüğü gibi ∑ rtn / için 40 adet saldırı tespit edilmiştir. Tablo 

6.9’da görüldüğü gibi ∑ rnt /3 için 52 adet saldırı tespit edilmiştir. Afil’in katkısı

Bölüm 6.6.5’de incelenmektedir.  
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Tablo 6.8. PHAD(∑ rtn / )’ın EVAL’den Geçirilmiş Çıktısı(Afil’li) 

Detections/Total at 100 false alarms (weeks 4-5 only except row W2)   

 

All Probe DOS R2L U2R Data New Stealthy

W45 40/201 16/37 20/65 3/56 1/37 0/16 11/62 11/36 

IT 39/177 15/34 20/60 3/54 1/27 0/7 10/52 10/30 

OT 25/151 13/32 10/44 2/46 0/26 0/11 4/38 7/23 

BSM 4/38 1/1 3/12 0/10 0/11 0/6 0/8 0/6 

NT 4/33 0/3 3/7 0/10 1/12 0/4 4/26 0/0 

FS 39/189 16/37 19/62 3/56 1/31 0/11 11/54 11/34 

pascal 12/55 4/8 7/20 1/12 0/11 0/6 1/11 3/9 

hume 5/48 0/7 4/15 0/12 1/13 0/5 4/31 0/2 

zeno 5/22 3/7 2/9 0/3 0/3 0/1 1/2 2/6 

marx 10/44 4/6 4/17 2/18 0/2 0/2 2/11 3/10 

Poor 15/72 10/21 4/17 1/15 0/18 0/7 8/38 10/29 

W2 0/43 0/9 0/13 0/6 0/12 0/3 0/0 0/0 

40 detections, 3883 alarms, 41 true, 101 false, 3741 not evaluated.   

Tablo 6.9. PHAD(∑ rnt /3 )’ın EVAL’den Geçirilmiş Çıktısı(Afil’li) 

Detections/Total at 100 false alarms (weeks 4-5 only except row W2)   

 

All Probe DOS R2L U2R Data New Stealthy

W45 52/201 13/37 29/65 8/56 2/37 0/16 12/62 11/36 

IT 51/177 12/34 29/60 8/54 2/27 0/7 11/52 10/30 

OT 32/151 9/32 18/44 4/46 1/26 0/11 4/38 6/23 

BSM 9/38 1/1 6/12 2/10 0/11 0/6 1/8 0/6 

NT 5/33 0/3 4/7 0/10 1/12 0/4 4/26 0/0 

FS 51/189 13/37 28/62 8/56 2/31 0/11 12/54 11/34 

pascal 17/55 4/8 10/20 3/12 0/11 0/6 2/11 3/9 

hume 6/48 0/7 5/15 0/12 1/13 0/5 4/31 0/2 

zeno 8/22 4/7 4/9 0/3 0/3 0/1 1/2 3/6 

marx 13/44 1/6 7/17 5/18 0/2 0/2 3/11 2/10 

Poor 17/72 10/21 4/17 2/15 1/18 0/7 9/38 10/29 

W2 0/43 0/9 0/13 0/6 0/12 0/3 0/0 0/0 

52 detections, 3982 alarms, 53 true, 101 false, 3828 not evaluated 
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6.4 Snort’un Anormallik Tespiti Önişlemcileri Eklenmeden Önceki Başarımı

MIT Lincoln Laboratuarları’nda STS’lerin performans değerlendirmeleri için 
oluşturulan DARPA veri seti (IDEVAL) üzerinde bu çalışma kapsamında geliştirilen 
karma sistemin değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme için tek başına imza-
temelli bir STS olan Snort’un başarımı bu bölümde incelenmektedir, Bölüm 6.5’de 
de istatistiksel-temelli anormallik tespiti için Snort’a eklenen PHAD’lı Snort’un 
saldırı tespit başarımları değerlendirilmekte ve PHAD’ın Snort’a önişlemci olarak 
eklenmesiyle Snort’a ne kadar katkı yaptığı ele alınmaktadır. 

İlk olarak Snort 2.0.0 sürümünün orijinal hali derlenerek çalışır hale getirildi ve en 
son kural dosyaları www.snort.org İnternet sitesinden indirilerek Snort’un kural 
dosyaları güncellendi. IDEVAL veri setindeki saldırı içeren 4. ve 5. hafta verisi, 
Snort’un bu konfigürasyonu ile test edildi ve gün gün kaç tane saldırı tespit ettiği
çıkarıldı. Saldırı tespiti için kullanılan IDEVAL verisi dosyaları ve bunların
toplandığı günler Tablo 6.10’da gösterilmektedir. Bu veri seti dosyaları [39]’den 
indirilmiştir. 

Tablo 6.10. IDEVAL Veri Setinde Yer Alan 4. ve 5. Hafta tcpdump Dosyaları ve Ait 

Oldukları Günler. 

Dosya Adı Ait Olduğu Gün

in41 29 Mart 

in43 31 Mart 

in44 1 Nisan 

in45 2 Nisan 

in51 5 Nisan 

in52 6 Nisan 

in53 7 Nisan 

in54 8 Nisan 

in55 9 Nisan 

Snort’un ana kaynak dosyası olan “snort.c” içerisine tespit edilen saldırıların
filtrelenmesi için bir program kodu eklendi. Buna göre 60 sn. içerisinde aynı
kaynaktan aynı hedefe yapılan saldırılar tek bir saldırı olarak değerlendirilmektedir.  

Bu filtreye göre tespit edilen tüm saldırılar indirgenerek “snort.txt” çıkış dosyasına
yazdırılmaktadır ve tam olarak kaç tane saldırı tespit edildiği Şekil 6.7’de 
gösterilmektedir. 
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Şekil 6.7 : Snort ile Tespit Edilen Saldırıların Günlere Göre Dağılımı

Snort IDEVAL verisinin 4. ve 5. haftasında bulunan 201 saldırının 27 tanesini tespit 
etmiştir. Tespit edilen saldırılar Şekil 6.7’de gün gün gösterilmektedir. Tespit edilen 
saldırılar Tablo 6.11’de gösterilmektedir (snort.txt). 

Tablo 6.11. Snort Tarafından Tespit Edilen Saldırılar 

Tarih Zaman Kaynak Sunucu

Akış 

Yönü Hedef Sunucu Saldırı Adı

03/29/1999 11:15:08 172.016.118.050 -> 192.168.001.001 portsweep 

03/29/1999 16:27:02 202.077.162.213 -> 172.016.114.169 portsweep 

04/01/1999 08:26:16 172.016.118.060 -> 172.016.114.050 teardrop 

04/02/1999 08:45:18 202.077.162.213 -> 172.016.112.050 smurf 

04/02/1999 09:00:10 208.240.124.008 -> 172.016.114.050 arppoison 

04/02/1999 09:55:15 197.182.091.233 -> 172.016.114.050 sshtrojan 

04/02/1999 10:03:10 199.227.099.125 -> 172.016.112.001 ipsweep 

04/02/1999 10:42:04 202.077.162.213 -> 172.016.114.050 xlock 

04/02/1999 12:32:17 010.011.022.033 -> 172.016.113.050 mailbomb 
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04/02/1999 16:21:16 204.097.153.043 -> 172.016.113.050 loadmodule

04/02/1999 16:50:15 199.227.099.125 -> 172.016.112.100 sechole 

04/05/1999 08:39:50 202.077.162.213 -> 172.016.112.050 pod 

04/05/1999 08:48:30 202.077.162.213 -> 172.016.114.050 pod 

04/05/1999 09:43:08 208.240.124.008 -> 172.016.112.050 portsweep 

04/05/1999 12:48:08 172.016.112.050 -> 172.016.112.050 land 

04/05/1999 14:22:23 010.011.022.033 -> 172.016.113.050 pod 

04/06/1999 08:32:12 207.230.054.203 -> 172.016.114.050 teardrop 

04/06/1999 13:06:05 166.102.114.043 -> 172.016.113.050 pod 

04/06/1999 16:54:16 199.227.099.125 -> 172.016.113.050 queso 

04/07/1999 11:36:14 197.182.091.233 -> 172.016.114.050 queso 

04/07/1999 11:06:56 172.016.114.050 -> 197.182.091.233 netcat 

04/07/1999 11:43:00 197.182.091.233 -> 172.016.114.050 queso 

04/07/1999 12:37:05 204.097.153.043 -> 172.016.114.050 portsweep 

04/07/1999 13:46:35 172.016.114.169 -> 172.016.112.050 queso 

04/08/1999 15:53:10 199.227.099.125 -> 172.016.114.050 teardrop 

04/09/1999 11:52:06 206.186.080.111 -> 172.016.113.050 portsweep 

04/09/1999 14:32:17 172.016.113.050 -> 172.016.113.050 land 

6.5 Önişlemci Olarak PHAD Eklenmiş Snort’un Başarımı

IDEVAL veri seti içinde bulunan 3. hafta dosyaları anormallik tespiti yapan STS’leri 
eğitmek üzere hazırlanmış olduğundan, PHAD’ın eğitilmesi için bu dosyalar 
kullanılmaktadır. 3. haftayı oluşturan dosyalar ve bunların toplandığı günler Tablo 
6.12’de gösterilmektedir. Eğitim süresi sonunda 4. ve 5. haftadaki saldırı içeren trafik 
üzerinde sistem test edilmektedir. Bunun için önişlemci olarak Snort’a eklenmiş olan 
PHAD üzerinde bu veri setlerinin çalışabilmesi için Snort’un konfigürasyon dosyası
olan “snort.conf” içerisine, 

“preprocessor phad: 1123200 c:\dataset\in31 c:\dataset\in32 c:\dataset\in33 
c:\dataset\in34 c:\dataset\in35 c:\dataset\in36 c:\dataset\in37 c:\dataset\in41 
c:\dataset\in43 c:\dataset\in44 c:\dataset\in45 c:\dataset\in51 c:\dataset\in52 
c:\dataset\in53 c:\dataset\in54 c:\dataset\in55” 

satırı eklendi. Burada 1123200 eğitim süresini, dosya isimleri ise eğitim seti olan 3. 
hafta veri dosyaları ve saldırıları içeren 4. ve 5. hafta dosyalarını göstermektedir.  
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Tablo 6.12. IDEVAL Veri Setinde Yer Alan 3. Hafta tcpdump Dosyaları ve Ait 

Oldukları Günler 

Dosya Adı Ait Olduğu Gün

in31 15 Mart 

in32 16 Mart 

in33 17 Mart 

İn34 18 Mart 

İn35 19 Mart 

İn36 22 Mart 

in37 23 Mart 

PHAD eklenmiş Snort’un değerlendirmesi önce alarm filtresi(afil) kullanılmadan 
sonra kullanılarak yapılmıştır.  

6.5.1 Afil’siz PHAD Eklenmiş Snort’un Başarımı

Snort ile PHAD’ın aynı saldırıları tespit etme ihtimali göz önünde bulundurularak 
Snort’un ve PHAD’ın tespit ettiği saldırılar karşılaştırılarak tespit edilen saldırıları
tekrarsız olarak tek  bir çıktı olacak şekilde bir program kodu çıkış ek-yazılımı olan 
EVAL’in içerisine “soncikti( )” ve “soncikti1( )” fonksiyonları olarak eklendi.  
PHAD’ı Snort’a eklerken Karma Sistemin(Snort+PHAD) başarım performans 
değerlendirmesi için  PHAD’ın 2 durumuda ele alındı; PHAD için önerilen 
model(∑ rtn / ) ve çalışmada iyileştirilen PHAD(∑ rnt /3 ).  

Bu haliyle program ayrı ayrı tekrar derlenerek sonuçlar elde edildi. Gün gün tespit 
edilen saldırılar; hem Snort’un hem PHAD’ın tek başına ve yeni oluşan karma 
sistemle(Snort+PHAD(∑ rnt /3 )) tespit edilen saldırı adedi Şekil 6.8’de 

gösterilmektedir.  

Önişlemci olarak PHAD(∑ rtn / )’ın eklenmesiyle birlikte Snort’un tespit ettiği

saldırı adedi artmaktadır. Bu da yeni eklenen önişlemcinin Snort’a katkısını
göstermektedir. Tespit edilen saldırı adedi 27 iken karma sistem ile birlikte bu sayı
48’e çıkmıştır.  

Şekil 6.8’de önişlemci olarak Snort’a PHAD(∑ rnt /3 )’ın eklenmesiyle 

(Snort+PHAD(∑ rtn / ))’ın tespit ettiği saldırı adedinden daha fazla saldırı tespit 

ettiği gösterilmektedir. Bu da modelin iyileştirilmesinin Snort’a katkısını
göstermektedir. Tespit edilen saldırı adedi 27 iken yeni karma 
sistem(Snort+PHAD(∑ rnt /3 )) ile birlikte bu sayı 63’e çıkmıştır.  
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Genel olarak Snort’a önişlemcinin eklenmesiyle birlikte bu artışın sebebi olarak 
PHAD’ın paket başlıklarına göre anormallik tespiti yaparak Snort’un kuralları ile 
yakalanamayan saldırıların tespit edilmesi gösterilebilir. 

Şekil 6.8:Snort+PHAD ile Tespit Edilen Saldırıların Günlere Göre Dağılımı(Afil’siz) 

PHAD’ın Snort’dan farklı olarak tespit ettiği saldırılar Tablo 6.13.’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 6.13. Sadece PHAD(∑ rnt /3 )’ın Tespit Ettiği Saldırılar 

Tarih Saat Hedef Sunucu Anormallik Skoru Saldırı Adı

03/29/1999 08:48:10 172.016.114.050 0.824308 sendmail 

03/29/1999 09:15:01 172.016.113.050 0.827653 portsweep 

03/29/1999 09:36:20 172.016.114.050 0.796045 sshtrojan 

03/29/1999 11:15:08 192.168.001.001 0.912431 portsweep 

03/29/1999 13:33:07 172.016.112.050 0.790195 guessftp 
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03/29/1999 19:50:01 172.016.112.100 0.816275 yaga 

03/29/1999 16:27:02 172.016.114.169 0.860284 portsweep 

03/29/1999 21:34:05 172.016.112.050 0.827139 smurf 

03/31/1999 10:13:13 172.016.113.050 0.813342 processtable 

03/31/1999 11:25:35 172.016.112.050 0.785501 warezmaster 

03/31/1999 18:29:12 172.016.112.100 0.793848 smurf 

04/01/1999 08:26:16 172.016.114.050 1.010790 teardrop 

04/01/1999 11:00:01 172.016.112.100 0.956328 dosnuke 

04/01/1999 16:49:03 172.016.112.050 0.799727 sshprocesstabl 

04/02/1999 11:10:11 172.016.113.050 0.817195 portsweep 

04/02/1999 11:45:06 172.016.114.050 0.795907 ncftp 

04/02/1999 12:32:12 172.016.113.050 0.816143 mailbomb 

04/05/1999 08:39:50 172.016.112.050 1.021110 pod 

04/05/1999 08:48:30 172.016.114.050 0.895072 pod 

04/05/1999 09:34:10 172.016.112.050 0.819550 smurf 

04/05/1999 09:43:08 172.016.112.050 0.902936 portsweep 

04/05/1999 10:29:19 172.016.114.050 0.788060 apache2 

04/05/1999 11:45:27 172.016.112.100 0.965897 dosnuke 

04/05/1999 14:22:23 172.016.113.050 1.038169 pod 

04/05/1999 16:32:05 172.016.114.050 0.816039 dict 

04/05/1999 17:19:01 172.016.112.050 0.809986 syslogd 

04/05/1999 18:03:55 172.016.112.050 0.805449 neptune 

04/05/1999 18:36:01 172.016.112.100 0.818193 crashiis 

04/05/1999 19:47:50 172.016.115.234 0.961701 dosnuke 

04/05/1999 20:00:27 172.016.113.050 0.914671 udpstorm 

04/06/1999 13:06:05 172.016.113.050 1.035204 udpstorm 

04/06/1999 14:13:47 172.016.112.050 0.838124 pod 

04/06/1999 16:54:16 172.016.113.050 0.965310 syslogd 

04/06/1999 20:56:47 172.016.112.100 1.022436 queso 

04/07/1999 05:30:20 172.016.113.050 0.936417 dosnuke 

04/07/1999 08:46:00 172.016.112.050 0.781308 xlock 

04/07/1999 10:26:08 172.016.114.050 0.820989 back 

04/07/1999 11:36:14 172.016.114.050 0.952130 queso 

04/07/1999 13:46:35 172.016.112.050 0.962064 queso 

04/08/1999 10:34:07 172.016.112.050 0.818954 portsweep 

04/08/1999 15:53:10 172.016.114.050 0.883642 teardrop 

04/08/1999 23:11:04 172.016.112.010 0.958889 mscan 
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04/09/1999 08:30:24 172.016.113.050 1.029553 insidesniffer 

04/09/1999 09:31:08 172.016.112.050 0.802441 portsweep 

04/09/1999 10:08:08 172.016.112.050 0.787629 guest 

04/09/1999 11:52:06 172.016.113.050 0.964056 portsweep 

04/09/1999 14:06:09 172.016.112.050 0.793271 syslogd 

04/09/1999 14:56:30 172.016.112.050 0.808634 syslogd 

04/09/1999 17:27:07 172.016.114.050 0.821513 sendmail 

04/09/1999 17:47:06 172.016.113.105 0.786429 xterm 

6.5.2 Afil’li PHAD Eklenmiş Snort’un Başarımı

Afil’sizde olduğu gibi Afil’lide de IDEVAL eğitim ve test verisi üzerinde Afil’li 
PHAD(∑ rtn / ) ve Afil’li PHAD(∑ rnt /3 ) eklenmiş Snort’un başarımı

değerlendirilmiştir. Afil’li PHAD(∑ rtn / )’ın eklenmesiyle tespit edilen saldırı

sayısı 48’den 51’e çıkmaktadır. Afil’li PHAD(∑ rnt /3 )’ın eklenmesiylede  Şekil 

6.9’da gösterildiği üzere 63’den 64’e çıkmaktadır. Bunun sebebi olarak Afil ile 
eşzamanlı alarmların elenmesi gösterilebilir. 

Şekil 6.9 : Snort+PHAD ile Tespit Edilen Saldırıların Günlere Göre Dağılımı(Afil’li) 
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Afil’li PHAD(∑ rnt /3 )’ın, Afil’siz  PHAD(∑ rnt /3 )’dan farklı olarak tespit ettiği

saldırılar Tablo 6.14’te gösterilmektedir. 

Tablo 6.14. Afil’li PHAD’ın, Afil’siz Snort+PHAD’dan Farklı Olarak Tespit Ettiği

Saldırılar 

Tarih Saat Hedef Sunucu Anormallik Skoru Saldırı Adı

04/05/1999 13:18:06 172.016.114.050 0.769128 smurf 

04/06/1999 08:32:12 172.016.114.050 0.774237 teardrop 

Afil’li Snort + PHAD(∑ rnt /3 )’ın, Afil’siz Snort + PHAD(∑ rnt /3 )’dan farklı

olarak tespit ettiği saldırı Tablo 6.14’te gösterilen 04/05/1999 tarihli saldırıdır. 
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7. SONUÇLAR VE YORUM 

Bu çalışmada ilk etapta deneysel olarak anormallik tespit sistemlerinden istatistiksel-
temelli bir STS  PHAD üzerinde çalışılmış ve farklı “t” değerleri için “Anormallik 
Skoru”  ∑ rtn / hesabı tekrar düzenlenmiştir. Tablo 7.1’de olduğu gibi farklı t
değerleri için en iyi sonucun Anormallik Skoru ∑ rnt /3 verdiği görülmüştür. 

Tablo 7.1. t-FA Değişimine Göre Tespit Edilen Saldırı Adedi 

Zaman Değişimi 10FA 50FA 100FA 200FA 
2/1t 6 17 24 24 

t 7 26 37 45 
2t 6 26 40 55 
3t 5 28 50 64 
4t 1 23 36 56 
5t 0 13 15 15 

Şekil 7.1 : t-FA Değişimine Göre Tespit Edilen Saldırı Adedi Dağılımı

Tespit edilen saldırı sayısı artmıştır. Şekil 7.1’deki grafikte dağılım bunu 
göstermektedir. Şekil 7.1’e göre  3t ’den sonra tespit edilen saldırı adedinde düşüş
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vardır. Bunun nedeni olarak Anormallik skorların hesabında t’nin etkisinin eğitim 
zamanında belirlenen rn / ‘lere negatif yönde bir etki yaptığını belirtebiliriz. 
Dolayısıyla Şekil 7.1’de deneysel olarak bulunan t değişiminin  en iyi  3t ’de 
gözlemlendiğini söyleyebiliriz.

Anormallik tespiti sistemlerinin, imza-temelli sistemler göz önüne alındığında
sağladığı en büyük avantaj henüz tanımlanamamış yeni saldırıların da tespit 
edilebilmesidir. Ayrıca kural dosyaları içerisinde imzası olmayan saldırıların da
yakalanması anormallik tespit sistemleri ile mümkündür. Anormallik tespit 
sistemlerinden istatistiksel-temelli bir STS olan  PHAD  ve deneysel olarak 
iyileştirilen PHAD bu çalışmanın ikinci etabında imza-temelli bir STS olan Snort’a  
önişlemci olarak  eklenmiştir.  

Çalışmada STS’lerin değerlendirilmesi için MIT Lincoln Laboratuarlarında
hazırlanmış olan IDEVAL veri seti kullanılarak geliştirilen sistemlerin performans 
başarımları elde edilmiştir. İlk olarak Snort’un orijinal sürümü olan Snort 2.0.0 
çalıştırılarak tespit edilen saldırılar ve saldırı adedi bulunmuştur. 

İkinci olarak anormallik tespit sistemlerinden istatistiksel-temelli bir STS olan  
PHAD(∑ rtn / ) ve PHAD(∑ rnt /3 ) önişlemci olarak Snort’a eklenmiş ve bu 

haliyle testler tekrarlanmıştır(Snort+PHAD). Burada tespit edilen saldırı adedinde 
artış gözlenmektedir.  İyileştirilen modelin katkısı daha fazla olduğundan Karma 
Sistemi  Snort+ PHAD(∑ rnt /3 ) şeklinde belirtebiliriz. 
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Şekil 7.2:Geliştirilen Karma Sistemin Günlere Göre Tespit Ettiği Saldırılar (Afil’siz) 
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Bu çalışmada karma sistemin çıkışı önce Alarm Filtresi’nden (Afil) geçirilmeden 
sonra geçirilerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirmeler Şekil 7.2 ve 
Şekil 7.3’de gösterilmektedir. Afil’li değerlendirmede Afil’size nazaran fazladan 
saldırı tespit edildiği görülmektedir. Bunun sebebi olarak Afil’in, eşzamanlı gelen 
alarmları elemesi gösterilebilir.  
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Şekil 7.3 : Geliştirilen Karma Sistemin Günlere Göre Tespit Ettiği Saldırılar (Afil’li) 

Şekil 7.2’de görüldüğü üzere Snort’un tek başına yakaladığı saldırı adedi 27 iken 
PHAD(∑ rnt /3 )’ın önişlemci olarak eklenmesinden sonra bu sayı 63’e çıkmıştır. 

Bu sonuçlar Alarm Filtresi(Afil) kullanılmadığı durum için elde edilmiştir. 

Şekil 7.3’de ise Alarm Filtresi(Afil) kullanılarak tespit edilen saldırı adetleri 
gösterilmektedir. Buna göre tek başına Snort 27 saldırı tespit ederken 
PHAD(∑ rnt /3 )’ın önişlemci olarak eklenmesinden sonra bu sayı 64’e çıkmıştır. 

Sonuç olarak anormallik tespit sistemlerinden istatistiksel-temelli bir STS olan 
PHAD’ın iyileştirilerek Snort’a önişlemci olarak eklenmesiyle katkı sağladığı 
gözlenmiştir. Anormallik tespit sistemleri ile imza-temelli sistemlerin 
birleştirilmesiyle oluşturulan karma sistemin yalnızca imza tespiti yapan sisteme göre 
büyük oranda başarılı olduğu söylenebilir.  
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EKLER 

EK A. SALDIRILARIN SINIFLANDIRILMASI 

Hizmet Engelleme Saldırıları (Denial of Service Attacks – DoS)  
• Apache2  
• arppoison (1999 Testinde yeni)  
• Back  
• Crashiis  
• dosnuke (1999 Testinde yeni)  
• Land  
• Mailbomb  
• SYN Flood (Neptune)  
• Ping of Death (POD)  
• Process Table  
• selfping (1999 Testinde yeni)  
• Smurf  
• sshprocesstable (1999 Testinde yeni)  
• Syslogd  
• tcpreset (1999 Testinde yeni)  
• Teardrop  
• Udpstorm  

 
Probe 

• Portsweep 
• Ntinfoscan 
• Ipsweep  
• Queso 

 
Kullanıcı -> Süper Kullanıcı Saldırıları (User to Root Attacks – U2R) 

• anypw (1999 Testinde yeni)  
• casesen (1999 Testinde yeni)  
• Eject  
• Ffbconfig  
• Fdformat  
• Loadmodule  
• ntfsdos (1999 Testinde yeni)  
• Perl  
• Ps  
• sechole (1999 Testinde yeni)  
• Xterm  
• yaga (1999 Testinde yeni)  
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Uzaktan -> Yerele Saldırıları (Remote to Local Attacks – R2L) 

• Dictionary  
• Ftpwrite  
• Guest  
• Httptunnel  
• Imap  
• Named  
• ncftp (1999 Testinde yeni)  
• netbus (1999 Testinde yeni)  
• netcat (1999 Testinde yeni)  
• Phf  
• ppmacro (1999 Testinde yeni)  
• Sendmail  
• sshtrojan (1999 Testinde yeni)  
• Xlock  
• Xsnoop  
• Ağ Yoklama Saldırıları (Probes) 
• insidesniffer (1999 Testinde yeni)  
• Ipsweep  
• ls_domain (1999 Testinde yeni)  
• Mscan  
• NTinfoscan  
• Nmap  
• queso (1999 Testinde yeni)  
• resetscan (1999 Testinde yeni)  
• Saint  
• Satan  

 
Veri Saldırıları (Data) 

• Secret  
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EK B. SALDIRILARIN AÇIKLAMASI 

Anypw 

Saldırganın sistemde şifre vermeden oturum açması ile 
gerçekleştirilir. NT kimlik denetimi paketini değiştirmek üzere 
sistem bir açılış disketi ile başlatılır ve bu sayede geçerli bir 
kullanıcı adı veren herkes istediği bir şifre ile oturum açma hakkı
kazanır. Telnet ile açılan oturumlarda da istenen şifreler 
verilebilmektedir.  

arppoision 

Arp-seviyesinde bir hizmet engelleme(DoS) saldırısıdır. Saldırgan, 
kurbanın mac adresi için gelen sorgulara sahte yanıtlar gönderir. Bu 
saldırının gerçekleştirilebilmesi için saldırganın, kurbanın
bulunduğu alt ağ içindeki bir makinenin kontrolünü ele geçirmesi 
gerekir. Genellikle uzaktan erişimle yerel bir makinede oturum açan 
saldırganın bu makine üzerinden kurbana saldırması şeklinde 
gerçekleşir. 
 

Back İçerisinde çok sayıda ters bölü bulunan URL isteği gönderilir ve 
apache web sunucularında hizmet engelleme(DoS) saldırısıdır. 

Cassen 

Sıradan kullanıcının yönetici haklarına erişebilmesi için NT nesne 
dizininin küçük-büyük harf duyarlılığını kötüye kullanmasıyla 
gerçekleşir. Saldırgan ftp kullanarak  kurbana zararlı üç dosya 
gönderir: soundedt.exe, editwavs.exe, psxss.exe (dosya isimleri 
saldırıyı gizleyecek şekilde seçilmiştir). Sonra telnet ile kurbana 
bağlanarak soundedt.exe dosyasını çalıştırır. NT nesne dizininde 
\??\c: isminde yeni bir dizin oluşturur ve bununla saldırı dosyalarının
bulunduğu dizin gösterilir. Trojan saldırı dosyası olan psxss.exe’yi 
çalıştırmak üzere bir posix uygulaması başlatılır ve bu sayede 
oturum açmış olan kullanıcı Yöneticiler grubuna dahil edilir. 

crashiis Bozuk bir http isteği ile web sunucusu çökertilir. 
Dict Telnet bağlantısı üzerinden bilinen kullanıcı hesapları için şifre 

denemesidir. 

dosnuke 

139 numaralı porta(NetBIOS) Bant aralığının haricinde veri 
(MSG_OOB) gönderilmesiyle gerçekleştirilen bir hizmet 
engelleme(DoS) saldırısıdır. Saldırı sonucunda kurbanın NT 
makinesi çöker(mavi ekran çıkar). 

Eject Solaris üzerinde eject programını kullanarak tampon taşması
gerçekleştirilmesidir. Başarılı olduğu taktirde sıradan kullanıcı,
yönetici haklarına sahip olur.  

framespoofer  

Saldırganın, kurbana yalancı bir e-posta göndererek güvenilir bir 
Websitesine yönlendirmesiyle veri ele geçirmesi saldırısıdır. 
Kurban, e-posta iletisinde bulunan bağlantıya tıkladığında
çerçeve(frame) içerisinde kötü niyetli kod barındıran, bunun yanında
güvenilir bir Web sayfası görünümünde olan bir JavaScript 
sayfasına yönlendirilir. Kurbanın, adres çubuğunda görünen adres 
gerçekten güvenilir olan siteye ait olduğundan hiçbir şüphe
duymadan işlemlerini bu sayfadan yapar ve bilgilerini verir. 
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Ffb ffbconfig UNIX sistem komutunu kullanarak tampon taşması
yaptırılır ve yönetici hesabıyla açılmış bir terminal penceresi elde 
edilir. 

Format fdformat UNIX sistem komutunu kullanarak tampon taşması
yaptırılır ve yönetici hesabıyla açılmış bir terminal penceresi elde 
edilir. 

ftp-write Genel ftp konfigürasyonunda yapılan eksik veya yanlış 
yapılandırmadan yararlanan bir Uzaktan�Normal Kullanıcı
saldırısıdır. Ftp root dizini ve altdizinleri bir ftp hesabına ait olamaz 
ve ftp hesabının bulunduğu grupta olamaz. Eğer yanlışlıkla bu 
şekilde yapılandırıldıysa ve yama koruması yoksa(write protected) 
herhangi bir saldırgan sisteme dosya ekleyebilir ve yönetici 
yetkisine erişebilir. 

Guest Bu saldırı biraz önce anlatılan Dictionary saldırısının bir değişik 
türüdür. Eksik ve kötü yapılandırılmış sistemlerde kullanıcı şifreleri 
genelde unutulmuştur veya tahmini kolay şifreler verilmiştir. Çoğu
işletim sisteminde guest hesapları varsayılan şekilde 
yapılandırıldığından bu tür açıklar bir hayli fazladır. 

httptunnel Bu saldırı iki aşamada gerçekleştirilir: 
Kurulum : Saldırılan makineye bir web “istemcisi” kurulur. Bu 
istemci, belirli aralıklarla saldırıyı düzenleyen makinenin önceliği-
düşük bir portundan “sunucu” için sürekli istekte bulunmak üzere 
yapılandırılmıştır. 
Saldırı : Belirli aralıklar istekler ulaştıkça sunucu, komutları
kapsülleyerek “istemci” tarafından bir ‘cookie’ içerisinde çalıştırır.  

İmap Redhat Linux 4.2 ile gelen Imap sunucusunda oluşan tampon bellek 
aşımından faydalanarak uzaktan erişimli bir saldırganın keyfi 
komutlar icra edebileceği bir saldırı türüdür.Imap sunucu yönetici 
yetkisiyle çalışmalıdır. Böylece mail klasörlerine erişebilmektedir ve
kullanıcı girişi sırasında bazı dosya işlemlerini 
gerçekleştirebilmektedir.Giriş işlemi bittiğinde bu yönetici yetkileri 
sona ermektedir.giriş işlemi geçişini sağlayan doğrulama kodundaki 
bir açıktan dolayı herhangi bir saldırgan yönetici yetkisine sahip 
olabilmektedir. Uzaktan erişim yetkisinde bir saldırganın
korunmasız bir Imap versiyonuna yolladığı iyi hazırlanmış bir metin 
tampon bellek aşımına yol açabilir ve saldırganın yönetici yetkisiyle 
keyfi kodlar icra etmesine imkan tanır. 

insidesniffer 

Bir ağ yoklama saldırısıdır. Saldırgan fiziksel olarak ağa erişerek 
daha sonradan ağı dinlemek için kullanacağı bir sunucuyu ağa dahil 
eder. Bu sayede parolaları toplar veya o ağ bölgesinde akan trafikte 
yer alan diğer bilgileri elde edebilir. Bu saldırı gizli olarak 
gerçekleştirilebilir. Bunun DNS sorguları engellenmelidir. Tersi 
durum olan açık saldırı halinde ise ağı dinleyen sunucu DNS’i 
kullanarak IP adreslerine karşılık gelen isimleri çözer. 

ipsweep Belirli bir portu sürekli tarar veya çok sayıda sunucu adresine ping 
atarak tarama yapar. 
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Land Bu saldırı yalnızca eski TCP/IP uygulamalarına karşı etkindir. 
Simüle edilen yapıdaki sadece SunOS 4.1 platformunda etkili 
olmuştur. Bu saldırı saldırganın hedef ve kaynak adresi aynı olan bir 
dizi SYN paketi göndermesiyle meydana gelir. 

ls_domain 

“nslookup” hizmetinin saldırgan tarafından kullanıldığı bir ağ
yoklama saldırısıdır. Sunucu, kurbanın DNS sunucusuna o domain 
adı altında yer alan tüm sunucu/IP adreslerini listeleyecek biçimde 
ayarlanır. Son olarak saldırının gerçekleşmesinin ardından tüm bu IP 
adresleri/sunucuların yoklanması ile saldırı sürdürülür.  

loadmodule LoadModule Saldırısı xnews window system’ini kullanan  SunOS 
4.1 sistemlere karşı yapılan bir Kullanıcı�Süper Kullanıcı
saldırısıdır. SunOS 4.1.x deki LoadModule programı, xnews 
Window System Server’ını kullanarak, çalışan sisteme iki dinamik 
yüklenebilir çekirdek sürücüsü yüklemek ve  /d dizini içinde özel 
aygıtlar yaratmak için kullanılır. LoadModule programındaki açıktan 
faydalanarak saldırgan yerel makinede yönetici yetkisi kazanabilir. 

mailbomb Bir Mailbomb saldırısı saldırganın sunucuya birçok mesaj(mail) 
göndermesi ve sunucunun posta kuyruğunun(mail queue) taşması
nedeniyle sistemin yetersiz kalması durumudur. 

Ncftp 

Ncftp(çok bilinen bir ftp istemci) programının belirli bir sürümünde 
bulunan bir yazılım hatasını kullanan bir uzaktan yerele erişim 
saldırısıdır. Kurban sunucuda oturum açmış olan kullanıcı,
saldırganın makinesine FTP ile bağlanır ve bu bağlantıyla özyineli 
olarak bir dizini karşıdan yüklemeye çalışır. Bu dizinin içinde daha 
sonra çalıştırılmak üzere gizlenmiş bir ya da birçok komut 
barındıran uzun isme sahip bir dizin bulunmaktadır. 

neptune Her yarı açık TCP bağlantısında “tcpd” sunucu bağlantıların
tanımıyla ilgili bilgiler içeren veri yapısına bir kayıt ekler. Zamanla 
bu veri yapısı dolar ve veri yapısı boşaltılana kadar yeni bağlantı
isteklerine cevap veremez. SYN Flood saldırısı hedef sistem 
bağlantıları sonlandırmadan yeni bağlantı istekleri göndererek 
hizmeti kullanım dışı bırakır. 

netbus 

Uzaktan yerele erişim (NT) saldırı olmakla birlikte süper kullanıcı
hakları elde edilebilmesi de olanaklıdır. Saldırgan bir truva atı, e-
posta veya kurbanın makinesinin başına oturmak suretiyle NetBus 
sunucusunu kurar. Bu kurulum gerçekleştikten sonra saldırgan, 
NetBus istemcisini kullanarak istediği her şeyi gerçekleştirebilir: 
karşıdan dosya yüklemek/göndermek, program çalıştırmak gibi. 
Saldırganın erişim hakları o anda kurban sunucuda oturum açmış 
olan kişinin hakları ile aynıdır. O halde eğer oturum açmış olan bir 
yönetici ise saldırgan kullanıcı ekleme komutunu kullanarak kendisi 
için yeni bir yönetici hesabı açabilir. Bu sayede uzaktan erişerek 
yönetici haklarıyla istediği işlemi gerçekleştirebilir. Ayrıca NetBus 
sunucuları için IP adreslerinin taranmasında ağ yoklama saldırısı
için de kullanılabilir. 

netcat 
NetCat uzaktan yerele erişim sağlayan NT sunuculara yönelmiş bir 
saldırıdır. Saldırgan kurban makineye netcat programını kurmak için 
bir truva atı kullanır ve bu programı 53 numaralı port üzerinde 
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çalıştırır. Netcat çalışmaya başladığında bir arka kapı açığı 
biçiminde davranır. Saldırgan herhangi bir kullanıcı adı veya parola 
vermeden netcat portu üzerinden makineye uzaktan erişim hakkı
elde etmiş olur. 

Nmap Nmap aracını kullanan ağ izleme işlemidir. Ağ değişik yollarla 
keşfedilebilmektedir. Bunun için seçenekler sunulmaktadır. 

ntfsdos 

WinNT sunucularında makinenin başına geçen saldırgan makineyi 
içinde NT’nin erişim korumasını kaldıran(ntfsdos) bir disketten 
başlatır. Sonra istediği dosyaları kendi disketine kopyalayarak 
makineyi yeniden başlattığında geride saldırıya ait bir iz bırakmaz. 

ntinfoscan Saldırgan bir NT makineyi, konfigürasyonunu bulmak üzere tarar. 
FTP, Telnet, Web hizmetleri ve sistem hesap bilgisi, dosya 
sistemleri ve izinleri gibi bilgileri bulmaya çalışır. 

perlmagic Bu saldırı Perl uygulamalarındaki açıklardan faydalanan bir 
Kullanıcı�Süper Kullanıcı saldırısıdır. SuidPerl kaydedilmiş set-
user-ID ve set-group-ID scriptlerini destekleyen bir perl 
versiyonudur. Suidperl in eski versiyonlarında
yorumlayıcı(interpreter) etkin user ve group ID’lerini değiştirirken 
yönetici yetkilerini düzgün bir biçimde değiştirmiyordu. Bu sebeple 
Sperl yüklü bir sistemde normal kullanıcı yetkisi olan bir kimse 
Yönetici yetkisine sahip olabilmektedir. 

Phf Bu saldırı yönetici seviyesinde http sunucuda komutlar icra etmek 
için kötü yapılandırılmış CGI scriptinin kötüye kullanılmasıyla 
oluşmaktadır. Kabuk-tabanlı library çağrılarını korumak üzere 
kullanılan CGI fonksiyonu escape_shell_cmd()’yi kullanan her CGI 
programı bu saldırıya uğrayabilir. Apache Sunucusundaki “phf” 
programında bu açık görülmüştür. 

Pod ping of death. Eski versiyon işletim sistemlerinde etkili bir saldırı
türüdür.DARPA simülasyonunda kullanılan hiçbir sistemde etkili 
olmamıştır.Sistemlerin bu saldırıya karşı tahmin edilen tepkileri 
çökme,donma ve yeniden başlamadır.(reboot) 

portsweep Bir sunucu üstünde yer alan tüm hizmetleri bulmak üzere bir çok 
port üzerinde yapılan taramadır. 

ppmacro 

Bu uzaktan yerele erişim saldırısı gizli dosyaları okuyabilen bir 
PowerPoint makro truva atını kullanır. Bu saldırının temel aldığı 
senaryo şu şekildedir: Kurban muhtemelen bir e-posta iletisinin eki 
olarak PowerPoint şablonlarını alır. Web istatistiklerini grafikle 
gösteren bir makro çalıştırır. Bu sunumu bir ppt dosyası olarak 
kaydeder ve Web’e gönderir. 

Ps Ps komutunda bulunan olayların oluş zamanlarının çakışması ile 
ilgili durumu kötüye kullanarak yönetici hakları kazanılmasıdır. 
Solaris 2.5 işletim sisteminde gerçekleşir. 

Queso Bir sunucunun işletim sistemini ve sürümünü belirlemeyi hedefleyen 
7 paketten oluşmuş bir ağ yoklama saldırısıdır. Değişik sunucu 
türleri üzerinde başarıyla çalışabilir. 
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resetscan 

Bir alt ağ bölümünde aktif olan makineleri tespit etmek için bir 
listedeki IP adreslerine “reset” paketleri gönderilir. Eğer “reset” 
paketine cevap alınmazsa makine aktif demektir. Eğer bir 
yönlendirici veya ağ geçidi “sunucu erişilemez” mesajı döndürürse 
makine kapanmış demektir. 

rootkit Günlere yayılan bir senaryo dahilinde bir kullanıcının rootkit 
bileşenlerinden bir ya da birkaçını kurması ile gerçekleştirilir. 

Satan Network probing tool which looks for well-known weaknesses. 
Operates at three different levels. Level 0 is light  
İyi bilinen zayıflıkları aramak üzere tasarlanmış ağ yoklama aracıdır. 
Üç farklı çalışma seviyesine sahiptir. Sıfır seviyesi en hafifidir. 

sechole 

Saldırgan, NT makineye normal bir kullanıcı olarak oturum açar. 
Sonra secHole programını çalıştırarak bir API fonksiyonunu 
değiştirerek bu kullanıcıyı yöneticiler grubuna ekleyen bir DLL 
çalıştırır. Saldırganın makineyi yeniden başlatması gerekebilir. 

Secret Verileri ele geçirmek için yapılan bir saldırıdır. Geçerli bir 
kullanıcının “secret” " (/home/secret/*) verisine güvenlik ilkesi 
dahilinde erişmesi veya bir saldırganın veya geçerli olmayan bir 
kullanıcının tüm veriye ulaşması ile oluşur. 1999 Çevrimdışı 
Değerlendirmesindeki güvenlik ilkesi için daha detaylı olarak ele 
alınmaktadır. 
 

selfping 
Solaris 2.5.1 üzerindeki yerel bir kullanıcının, yerel makineyi 
ping’leyerek çökmesine ve ardından yeniden başlatmasına sebep 
vermesidir. 

sendmail 

Bu saldırı, sendmail versiyon 8.8.3’deki bellek aşımından 
faydalanarak yönetici yetkisi kazanmaya yönelik bir saldırıdır. 
Dikkatli düzenlenmiş ve zarar vermek amaçlı bir e-posta mesajı
korunmasız böyle bir sisteme yollanırsa, saldırgan yönetici 
seviyesinde keyfi komutlar icra edebilmektedir. 

Smurf Bu saldırıda saldırgan kaynak adresi hedef servis ve hedef adresi 
broadcast olan (xxx.xxx.xxx.255) ICMP(Echo/Reply) paketleri 
göndererek hizmetin geçici olarak engellenmesine neden olmaktadır.

sqlattack 

Kullanıcının yönetici haklarını elde etmesi ile sonuçlanan bir 
saldırıdır. Üzerinde sql veritabanı kurulu bir Linux makineye bir 
kullanıcının TCP bağlantısı kurarak veritabanı komut penceresinden 
çıkmak üzere özel bir escape sırası kullanması ve perlmagic 
scriptini çalıştırarak yönetici hakları ile bir komut satırı elde etmesi 
ile gerçekleşir. 

sshprocesstable

Standart "processtable" saldırısına çok benzeyen bir hizmet 
engelleme(DoS) saldırısıdır. Farkı sshd sunucu hizmetine 
yönlendirilmiş olmasıdır. Gelen ssh isteklerini cevaplayan çocuk 
prosesler ürettirmek üzere ssh hizmetini ele geçirmekle yapılır. 

Sshtrojan 

Bir uzaktan yerele erişim saldırısıdır. İçerisinde truva atı barındıran 
bir sshd sunucusunu sistem yöneticisine kurdurmak suretiyle 
gerçekleştirilir. Bu sunucu ile açılan arka kapıdan sonra gelen ssh 
truva atları faydalanmaktadır. 
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Syslog Syslog hizmeti için hizmet engelleme(DoS) saldırısıdır. 514 
numaralı porta çözülemeyen kaynak IP adresiyle bağlanılarak 
gerçekleştirilir. 

Tcpreset Genellikle kurban ile aynı alt ağ kesiminde bulunan saldırganın,
kurbanın kurmaya teşebbüs ettiği tcp bağlantılarını reset’lemesi ile 
gerçekleşir. Bunu yapabilmek için saldırgan, kurbanın reset paketleri 
için IP adresini taklit etmesi gerekir. 

Teardrop Bu saldırı eski TCP/IP uygulamalarındaki kusurdan yararlanır. Bazı
IP paket  parçalanmalarında oluşan parçaların tekrar sıralanma 
kodunun, IP fragmanlarının üstüste binmesini engelleyememesinden 
kaynaklanan açıktan faydalanır. 

Warez Kullanıcı anonim bir FTP sitesinde oturum açarak gizli bir dizin 
oluşturur. 

warezclient Önceden warezmaster kullanarak anonim FTP’ye postalanan 
yasadışı yazılımların karşıdan yüklenmesidir. 

warezmaster Warez’in anonim FTP kullanarak FTP sunucusuna 
yüklenmesidir(genellikle yasal yazılımların yasadışı kopyaları
yüklenir). 

Yaga 

Kayıt defterini (registry) değiştirerek Yöneticiler grubuna yeni bir 
kullanıcı eklenmesi ile gerçekleşen kullanıcının yönetici haklarına 
erişmesi saldırısıdır. Saldırgan, kurbanın kayıt defterini 
düzenleyerek bir dahaki sistem çökmesinde yeni bir yönetici hesabı
yaratılması sağlanır. Saldırının düzenlenebilmesi için kurbanın
makinesine 3 dosya kopyalanması gerekir: yeni kullanıcı bilgilerini 
içeren bir dosya, kayıt defterini güncelleyen dosya ve yeni kullanıcı
hesabını açan bir toplu iş dosyası. Saldırganın ayrıca kayıt defterini 
de düzenlemesi gerekir. Bunların tümü ya bir telnet oturumu ile ya 
da kurbanı makinenin başına geçerek gerçekleştirilebilir. Kurulum 
tamamlandıktan sonra saldırgan, kurban makine üzerinde çalışan bir 
hizmeti çökerterek (örneğin crashIIS gibi) yeni yönetici hesabının
oluşturulmasını sağlar. 
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EK C. KARMA SİSTEMİN ÇALIŞMASI SONUCU ELDE EDİLEN AFİL’Lİ

PHAD(∑ rnt /3 )’IN EVAL ÇIKIŞ DOSYASI 

Ignored: host:        0 04/05/1999 13:34:49 000.000.000.000 1.007027 # Ether Src Hi=xC66973 60% 
Ignored: host:        0 04/09/1999 08:55:18 000.000.000.000 1.001289 # Ether Src Hi=x00104B 60% 
Ignored: host:        0 03/31/1999 11:35:13 000.000.000.000 0.997644 # Ether Src Lo=x511234 57% 
Ignored: host:        0 04/02/1999 09:05:07 000.000.000.000 0.991990 # Ether Src Hi=xC66973 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 11:17:50 000.000.000.000 0.986743 # Ether Src Hi=xC66973 60% 
Ignored: host:        0 04/08/1999 23:10:00 000.000.000.000 0.957825 # Ether Src Hi=xC66973 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 11:23:44 000.000.000.000 0.799512 # Ether Src Hi=x9FC99A 60% 
Ignored: host:        0 03/31/1999 11:37:57 000.000.000.000 0.715498 # Ether Src Hi=x9FC99A 60% 
Ignored: host:        0 04/08/1999 23:12:04 000.000.000.000 0.683106 # Ether Src Hi=x467CC2 60% 
Ignored: host:        0 04/02/1999 09:07:07 000.000.000.000 0.678834 # Ether Src Hi=x9FC99A 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 13:37:36 000.000.000.000 0.669845 # Ether Src Hi=x1758E9 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 13:40:09 000.000.000.000 0.600943 # Ether Src Hi=xB03BFB 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 13:38:40 000.000.000.000 0.596933 # Ether Src Hi=x827441 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 13:35:44 000.000.000.000 0.577188 # Ether Src Hi=x9FC99A 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 11:18:41 000.000.000.000 0.567350 # Ether Src Hi=x467CC2 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 11:24:19 000.000.000.000 0.518300 # Ether Src Hi=x1758E9 60% 
Ignored: host:        0 04/05/1999 13:39:03 000.000.000.000 0.463598 # Ether Src Hi=x673E01 60% 
Ignored: host:        0 04/02/1999 09:13:07 000.000.000.000 0.442316 # Ether Dest Hi=x3158A3 57% 
 

Top 100 false alarms (number, date, time, target, score, #comments) 
------------------------------------------------------------------ 
 0 04/09/1999 09:27:23 172.016.113.050 1.100663 ## TCP Checksum=x1556 36% 
 1 04/06/1999 08:59:16 172.016.112.194 1.097066 ## TCP Checksum=x6F4A 45% 
 2 04/09/1999 08:01:26 172.016.113.050 1.091701 ## TCP Checksum=x77F7 41% 
 3 04/08/1999 08:01:20 172.016.113.050 1.085224 ## TCP Checksum=x9E72 53% 
 4 04/08/1999 08:43:38 172.016.114.050 1.059838 ## TCP Checksum=x9397 90% 
 5 04/06/1999 11:57:10 172.016.114.148 1.048263 ## TCP Checksum=xC80A 47% 
 6 04/06/1999 21:24:14 195.073.151.050 1.028384 ## TCP URG Ptr=245 100% 
 7 04/05/1999 19:47:50 206.048.044.018 1.027024 ## TCP URG Ptr=245 100% 
 8 04/07/1999 09:15:28 172.016.114.050 1.016790 ## TCP Checksum=x22A5 90% 
 9 04/09/1999 08:00:28 192.168.001.030 1.013432 ## IP TOS=x20 100% 
 10 04/01/1999 11:20:23 192.168.001.030 1.013342 ## IP TOS=x20 100% 
 11 04/06/1999 11:57:55 206.048.044.050 1.011474 ## IP TOS=xC8 100% 
 12 04/01/1999 08:00:32 192.168.001.030 1.008523 ## IP TOS=x20 100% 
 13 04/07/1999 08:39:42 172.016.114.050 1.004920 ## TCP Checksum=x148C 92% 
 14 04/00/1999 08:00:28 192.168.001.030 0.993879 ## IP TOS=x20 99% 
 15 04/02/1999 16:49:59 172.016.113.204 0.986284 ## IP TOS=xD0 100% 
 16 04/00/1999 11:35:18 172.016.114.050 0.975349 ## Ether Dest Hi=xE78D76 90% 
 17 04/06/1999 10:32:43 172.016.114.207 0.966887 ## TCP Flg UAPRSF=x30 100% 
 18 04/05/1999 13:34:50 172.016.114.168 0.963949 ## Ether Dest Hi=xE78D76 57% 
 19 03/29/1999 14:03:23 194.027.251.021 0.958179 ## TCP Flg UAPRSF=x30 100% 
 20 04/02/1999 09:07:25 172.016.112.010 0.925530 ## Ether Dest Hi=x3158A3 57% 
 21 04/05/1999 11:18:45 172.016.118.020 0.918558 ## Ether Dest Hi=xE78D76 57% 
 22 04/07/1999 09:23:51 172.016.114.050 0.916098 ## TCP Checksum=x8294 90% 
 23 04/05/1999 14:05:41 152.169.215.104 0.905789 ## TCP Option=x02040400 100% 
 24 04/05/1999 11:50:15 172.016.113.204 0.905367 ## Ether Dest Hi=xCDC69B 57% 
 25 04/08/1999 19:58:59 207.136.086.223 0.898597 ## TCP Option=x020405A0 100% 
 26 04/09/1999 09:36:02 172.016.113.050 0.882512 ## TCP Checksum=x16BE 36% 
 27 04/07/1999 17:13:08 172.016.117.052 0.872387 ## TCP Option=x02040400 100% 
 28 04/08/1999 14:26:10 172.016.113.084 0.847788 ## TCP Option=x02040400 100% 
 29 04/06/1999 11:38:17 010.020.030.040 0.843616 ## TCP Option=x02040200 100% 
 30 04/09/1999 09:45:47 172.016.113.050 0.826736 ## TCP Checksum=x178A 36% 
 31 03/29/1999 15:39:06 163.012.141.111 0.825552 ## IP Dest=163.012.141.111 100% 
 32 03/29/1999 08:48:10 202.049.244.010 0.825366 ## IP Dest=202.049.244.010 100% 
 33 03/29/1999 10:22:26 163.012.141.111 0.825053 ## IP Dest=163.012.141.111 100% 
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 34 03/29/1999 15:39:06 172.016.116.044 0.824494 ## IP Src=163.012.141.111 100% 
 35 03/29/1999 10:22:26 172.016.112.100 0.823995 ## IP Src=163.012.141.111 100% 
 36 03/29/1999 12:13:33 200.223.084.233 0.823058 ## IP Dest=200.223.084.233 100% 
 37 04/09/1999 17:27:07 152.204.242.193 0.822570 ## IP Dest=152.204.242.193 100% 
 38 04/06/1999 11:17:43 163.012.141.111 0.822179 ## IP Dest=163.012.141.111 100% 
 39 04/07/1999 10:26:08 152.204.242.193 0.822046 ## IP Dest=152.204.242.193 100% 
 40 04/09/1999 09:31:08 153.010.008.174 0.821103 ## IP Dest=153.010.008.174 100% 
 41 04/08/1999 13:04:16 024.128.004.103 0.820758 ## IP Dest=024.128.004.103 100% 
 42 04/02/1999 16:09:50 160.147.217.023 0.820745 ## IP Dest=160.147.217.023 100% 
 43 04/08/1999 10:34:07 153.010.008.174 0.819980 ## IP Dest=153.010.008.174 97% 
 44 04/08/1999 13:04:16 172.016.113.204 0.819701 ## IP Src=024.128.004.103 100% 
 45 04/02/1999 16:09:50 172.016.117.052 0.819687 ## IP Src=160.147.217.023 100% 
 46 04/05/1999 18:36:01 202.072.001.077 0.819251 ## IP Dest=202.072.001.077 100% 
 47 04/05/1999 10:29:19 202.077.162.213 0.817026 ## IP Dest=202.077.162.213 100% 
 48 04/05/1999 13:01:35 132.080.207.007 0.816177 ## IP Dest=132.080.207.007 100% 
 49 04/05/1999 13:01:38 172.016.114.169 0.815581 ## IP Src=132.080.207.007 100% 
 50 04/05/1999 15:55:52 164.062.007.015 0.814495 ## IP Dest=164.062.007.015 100% 
 51 04/02/1999 17:51:26 132.080.207.007 0.813967 ## IP Dest=132.080.207.007 100% 
 52 04/02/1999 17:51:26 172.016.114.168 0.812909 ## IP Src=132.080.207.007 100% 
 53 04/06/1999 08:12:57 121.090.172.016 0.810846 ## IP Dest=121.090.172.016 58% 
 54 04/07/1999 17:07:55 172.016.116.201 0.810201 ## IP Src=134.011.007.005 100% 
 55 04/01/1999 15:15:22 134.011.028.015 0.808520 ## IP Dest=134.011.028.015 100% 
 56 04/01/1999 15:15:25 172.016.116.194 0.808351 ## IP Src=134.011.028.015 100% 
 57 04/00/1999 13:23:53 164.124.096.133 0.807520 ## IP Dest=164.124.096.133 100% 
 58 04/09/1999 11:32:13 202.077.162.213 0.806852 ## IP Dest=202.077.162.213 100% 
 59 03/29/1999 09:36:20 202.077.162.213 0.806749 ## IP Dest=202.077.162.213 100% 
 60 04/00/1999 13:23:53 172.016.115.005 0.806462 ## IP Src=164.124.096.133 100% 
 61 04/09/1999 11:32:13 172.016.114.050 0.805795 ## IP Src=202.077.162.213 100% 
 62 03/29/1999 13:49:02 202.077.162.213 0.805718 ## IP Dest=202.077.162.213 100% 
 63 04/06/1999 21:16:43 195.073.151.050 0.805494 ## IP Src=172.016.118.010 100% 
 64 04/05/1999 12:28:12 172.016.113.105 0.803627 ## IP Src=158.111.187.134 100% 
 65 04/01/1999 09:01:07 024.128.004.103 0.803043 ## IP Dest=024.128.004.103 100% 
 66 04/00/1999 08:58:48 168.094.253.011 0.802238 ## IP Dest=168.094.253.011 100% 
 67 04/02/1999 12:32:12 202.072.001.077 0.801915 ## IP Dest=202.072.001.077 100% 
 68 04/01/1999 14:22:42 147.178.001.123 0.801752 ## IP Dest=147.178.001.123 100% 
 69 04/02/1999 10:18:07 194.007.248.153 0.800853 ## Ether Size=52 100% 
 70 04/01/1999 14:22:42 172.016.112.100 0.800695 ## IP Src=147.178.001.123 100% 
 71 04/05/1999 13:35:57 172.016.112.010 0.798807 ## UDP Len=8 54% 
 72 04/05/1999 11:17:50 202.077.162.213 0.796802 ## IP Dest=202.077.162.213 100% 
 73 04/09/1999 02:17:27 207.136.086.223 0.794418 ## Ether Size=58 100% 
 74 04/07/1999 17:07:52 134.011.007.005 0.794379 ## IP Dest=134.011.007.005 100% 
 75 04/05/1999 13:46:09 164.117.081.103 0.792357 ## IP Dest=164.117.081.103 100% 
 76 04/08/1999 17:17:31 207.136.086.223 0.791756 ## Ether Size=52 100% 
 77 04/09/1999 16:14:56 144.198.225.050 0.790921 ## IP Dest=144.198.225.050 100% 
 78 04/10/1999 00:50:18 172.016.112.010 0.790748 ## UDP Len=178 100% 
 79 04/09/1999 17:47:06 202.072.001.077 0.787486 ## IP Dest=202.072.001.077 100% 
 80 04/08/1999 08:10:17 172.016.113.050 0.787147 ## TCP Checksum=x9EE3 36% 
 81 04/10/1999 05:59:10 192.168.001.010 0.785865 ## UDP Len=136 100% 
 82 04/05/1999 18:03:55 010.020.030.040 0.785837 ## IP Dest=010.020.030.040 86% 
 83 04/02/1999 14:43:57 172.016.112.207 0.784665 ## IP Src=160.147.217.023 100% 
 84 04/02/1999 14:43:54 160.147.217.023 0.783462 ## IP Dest=160.147.217.023 100% 
 85 03/30/1999 03:33:27 192.168.001.010 0.782617 ## UDP Len=136 100% 
 86 04/07/1999 08:46:00 152.204.242.193 0.781223 ## IP Dest=152.204.242.193 100% 
 87 04/08/1999 08:12:36 172.016.113.050 0.780365 ## TCP Checksum=x9EEC 36% 
 88 04/02/1999 18:10:03 202.049.244.010 0.779457 ## IP Dest=202.049.244.010 100% 
 89 04/08/1999 12:07:47 172.016.113.204 0.778926 ## IP Src=134.011.028.015 100% 
 90 04/08/1999 20:30:51 207.136.086.223 0.778865 ## IP Src=172.016.118.100 100% 
 91 04/02/1999 18:10:03 172.016.112.020 0.778400 ## IP Src=202.049.244.010 100% 
 92 04/09/1999 16:14:59 172.016.113.084 0.776738 ## IP Src=144.198.225.050 100% 
 93 04/05/1999 12:28:09 158.111.187.134 0.775946 ## IP Dest=158.111.187.134 100% 
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 94 04/05/1999 08:41:14 202.077.162.213 0.775210 ## IP Dest=202.077.162.213 82% 
 95 04/09/1999 18:53:16 192.168.001.010 0.774122 ## UDP Len=136 100% 
 96 04/02/1999 09:10:10 172.016.112.100 0.770807 ## UDP Len=270 100% 
 97 04/08/1999 12:07:44 134.011.028.015 0.770217 ## IP Dest=134.011.028.015 100% 
 98 04/08/1999 15:00:12 172.016.112.194 0.769285 ## IP Src=141.213.023.092 100% 
 99 04/00/1999 08:58:48 172.016.112.194 0.769180 ## IP Src=168.094.253.011 100% 
 100 04/02/1999 19:26:35 194.007.248.153 0.768668 ## Ether Size=52 100% 
 

Detections listed by attack (preceding FAs, date, time, target, score) 
--------------------------------------------------------------------- 
41.084031 ps              W45 pascal U2R Stl DIR LOG BSM IT OT FS  
41.084818 sendmail        W45 marx R2L IT OT FS  
 35 03/29/1999 08:48:10 172.016.114.050 0.824308 ## IP Src=202.049.244.010 100% 
41.090000 ntfsdos         Poor W45 hume Data U2R New DIR LOG  Con Man 
41.091531 portsweep       Poor W45 zeno Probe Stl IT FS  In 
 30 03/29/1999 09:15:01 172.016.113.050 0.827653 ## IP Src=172.016.118.020 96% 
41.093708 sshtrojan       Poor W45 marx R2L New DIR LOG IT OT FS  
 73 03/29/1999 09:36:20 172.016.114.050 0.796045 ## IP Src=202.077.162.213 100% 
41.111531 portsweep       Poor W45 Probe Stl IT FS  In 
 23 03/29/1999 11:15:08 192.168.001.001 0.912431 ## TCP Flg UAPRSF=x01 98% 
41.112127 xsnoop          W45 R2L IT OT FS  
41.114554 snmpget         Poor W45 R2L IT OT FS  
41.114703 guesstelnet     W45 zeno R2L LOG IT OT FS  
41.122222 portsweep       Poor W45 hume Probe Stl IT OT FS  
41.133333 guessftp        W45 pascal R2L LOG BSM IT FS  In 
 79 03/29/1999 13:33:07 172.016.112.050 0.790195 ## IP Src=172.016.118.070 100% 
41.135830 ftpwrite        W45 pascal R2L DIR LOG BSM IT OT FS  
41.155048 yaga            W45 hume U2R New LOG IT FS  In 
 48 03/29/1999 19:50:01 172.016.112.100 0.816275 ## IP Src=172.016.118.070 100% 
41.161308 crashiis        W45 hume DOS IT FS  In 
41.162715 portsweep       Poor W45 Probe Stl IT OT FS  
 28 03/29/1999 16:27:02 172.016.114.169 0.860284 ## TCP Flg UAPRSF=x01 94% 
41.182453 secret          W45 pascal Data New DIR BSM IT OT FS  
41.213446 smurf           W45 pascal DOS IT OT FS  
 30 03/29/1999 21:34:05 172.016.112.050 0.827139 ## IP Src=006.238.105.108 88% 
42.090909 httptunnel      W45 pascal R2L DIR LOG BSM OT FS  
42.094131 phf             W45 marx R2L OT FS  
42.104107 loadmodule      Poor W45 zeno Data U2R Stl DIR OT FS  
42.112913 ps              W45 pascal Data U2R DIR BSM OT FS  
42.120000 ntfsdos         Poor W45 hume Data U2R New DIR LOG  Con Man 
42.122248 secret          W45 marx Data New OT FS  
42.135452 sqlattack       Poor W45 Data U2R OT FS  
42.143228 sechole         Poor W45 hume U2R New LOG OT FS  
42.145441 land            W45 zeno DOS LOG OT FS  
42.155148 mailbomb        W45 marx DOS OT FS  
42.174944 processtable    W45 marx DOS OT FS  
42.210410 crashiis        W45 hume DOS LOG OT FS  
43.080401 satan           W45 marx Probe IT OT FS  
43.084000 netcat_setup    W45 hume R2L New DIR LOG IT OT FS  Man 
43.093814 imap            W45 marx R2L DIR IT OT FS  
43.100000 ppmacro         W45 hume Data R2L New DIR LOG IT OT FS  Man 
43.101313 processtable    W45 zeno DOS LOG IT FS  In 
 52 04/00/1999 10:13:13 172.016.113.050 0.813342 ## IP Src=172.016.118.060 100% 
43.103931 fdformat        W45 pascal U2R Stl BSM  Con Man 
43.110000 netcat_breakin  W45 hume R2L New LOG IT OT FS  Man 
43.111111 warezmaster     W45 pascal DOS DIR LOG BSM IT OT FS  
 83 04/00/1999 11:25:35 172.016.112.050 0.785501 ## IP Src=202.027.121.118 100% 
43.113032 arppoison       Poor W45 zeno DOS New DIR IT FS  In 
43.114500 ncftp           Poor W45 marx R2L New Stl DIR LOG IT OT FS  
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43.122854 secret          W45 pascal Data New DIR BSM IT OT FS  
43.125900 named           W45 R2L LOG IT OT FS  Man 
43.134223 guessftp        W45 zeno R2L LOG IT OT FS  
43.144547 smurf           W45 hume DOS IT FS  In 
 75 04/00/1999 18:29:12 172.016.112.100 0.793848 ## IP Src=001.012.120.006 75% 
43.155357 guest           W45 pascal R2L LOG BSM IT OT FS  
43.164334 portsweep       Poor W45 hume Probe Stl IT OT FS  
43.165422 mailbomb        W45 pascal DOS IT OT FS  
43.175811 guesstelnet     W45 pascal R2L LOG BSM IT OT FS  
43.191217 snmpget         Poor W45 R2L IT OT FS  
44.080000 ntinfoscan      W45 hume Probe LOG IT OT FS  
44.080757 ipsweep         W45 Probe IT OT FS  
44.082615 teardrop        W45 marx DOS LOG IT FS  In 
 12 04/01/1999 08:26:16 172.016.114.050 1.010790 ## IP Frag Ptr=x2000 100% 
44.083000 netbus          Poor W45 hume R2L New DIR LOG IT OT FS  Man 
44.091807 sshtrojan       Poor W45 marx Data R2L New Stl LOG IT OT FS  
44.110000 dosnuke         Poor W45 hume DOS New LOG IT FS  In 
 20 04/01/1999 11:00:01 172.016.112.100 0.956328 ## TCP Flg UAPRSF=x39 100% 
44.114500 ncftp           Poor W45 marx R2L New Stl DIR IT FS  In 
44.120500 ppmacro         W45 hume Data R2L New DIR IT OT FS  Man 
44.124700 guest           W45 pascal R2L LOG BSM IT OT FS  
44.130700 xlock           W45 R2L IT OT FS  Man 
44.131529 guesspop        W45 R2L LOG IT OT FS  
44.161242 phf             W45 marx R2L IT OT FS  
44.164944 sshprocesstable W45 pascal DOS New LOG BSM IT FS  In 
 71 04/01/1999 16:49:03 172.016.112.050 0.799727 ## IP Src=172.016.118.020 100% 
44.183234 mailbomb        W45 marx DOS IT OT FS  
44.201454 sqlattack       Poor W45 Data U2R DIR IT OT FS  
45.084547 smurf           W45 pascal DOS IT FS  In 
45.090000 arppoison       Poor W45 marx DOS New IT OT FS  
45.095541 sshtrojan       Poor W45 marx R2L New DIR LOG IT OT FS  
45.100334 ipsweep         Poor W45 Probe Stl IT OT FS  
45.103937 xlock           W45 marx R2L IT OT FS  Man 
45.105138 named           W45 R2L LOG IT OT FS  Man 
45.111010 portsweep       Poor W45 zeno Probe Stl IT OT FS  
 47 04/02/1999 11:10:11 172.016.113.050 0.817195 ## UDP Len=8 53% 
45.114500 ncftp           Poor W45 marx R2L New Stl DIR IT FS  In 
 73 04/02/1999 11:45:06 172.016.114.050 0.795907 ## IP Src=172.016.118.070 100% 
45.114900 netbus          Poor W45 hume R2L New DIR LOG IT OT FS  Man 
45.123234 mailbomb        W45 zeno DOS IT OT FS  
 49 04/02/1999 12:32:12 172.016.113.050 0.816143 ## IP Src=202.072.001.077 100% 
45.130542 named           W45 R2L IT OT FS  Man 
45.140000 ipsweep         Poor W45 marx Probe Stl IT OT FS  
45.162148 loadmodule      Poor W45 zeno U2R DIR IT OT FS  
45.165009 sechole         Poor W45 hume U2R New LOG IT OT FS  
45.181011 portsweep       W45 zeno Probe IT OT FS  
45.192523 ipsweep         W45 hume pascal Probe IT OT FS  
45.203400 secret          W45 pascal Data New DIR BSM  
51.083800 pod             W45 pascal DOS IT OT FS  Man 
 8 04/05/1999 08:39:50 172.016.112.050 1.021110 ## IP Frag Ptr=x2000 99% 
51.084334 portsweep       Poor W45 Probe Stl OT FS  In 
51.085000 pod             W45 marx DOS IT OT FS  Man 
 26 04/05/1999 08:48:30 172.016.114.050 0.895072 ## IP Frag Ptr=x2000 100% 
51.085947 warezclient     Poor W45 pascal DOS LOG BSM IT OT FS  
51.093123 smurf           W45 pascal DOS IT FS  Man 
 46 04/05/1999 09:34:10 172.016.112.050 0.819550 ## IP Src=018.167.193.099 94% 
51.094334 portsweep       W45 pascal Probe BSM IT OT FS  
 25 04/05/1999 09:43:08 172.016.112.050 0.902936 ## TCP Flg UAPRSF=x01 98% 
51.102700 apache2         W45 marx DOS IT OT FS  Man 
 79 04/05/1999 10:29:19 172.016.114.050 0.788060 ## IP Src=202.077.162.213 100% 
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51.105811 guesstelnet     W45 R2L LOG IT OT FS  
51.114500 dosnuke         Poor W45 hume DOS New LOG IT FS  Man In 
 18 04/05/1999 11:45:27 172.016.112.100 0.965897 ## TCP Flg UAPRSF=x39 100% 
51.120309 loadmodule      Poor W45 zeno U2R Stl DIR IT FS  In 
51.121101 ffbconfig       W45 pascal U2R DIR BSM IT OT FS  
51.131803 smurf           W45 marx DOS IT OT FS  
 100 04/05/1999 13:18:06 172.016.114.050 0.769128 ## IP Src=023.234.078.052 85% 
51.133019 arppoison       Poor W45 hume DOS New IT OT FS  
51.140100 apache2         W45 marx DOS IT OT FS  Man 
51.142100 pod             W45 zeno DOS IT OT FS  Man 
 6 04/05/1999 14:22:23 172.016.113.050 1.038169 ## IP Frag Ptr=x2000 100% 
51.144601 imap            W45 marx R2L LOG IT FS  In 
51.150000 ipsweep         Poor W45 zeno Probe Stl IT OT FS  
51.163200 dict            W45 marx R2L LOG IT FS  In 
 49 04/05/1999 16:32:05 172.016.114.050 0.816039 ## IP Src=172.016.118.010 100% 
51.171917 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT FS  
 55 04/05/1999 17:19:01 172.016.112.050 0.809986 ## IP Src=172.005.003.005 60% 
51.180445 neptune         W45 pascal DOS IT OT FS  
 64 04/05/1999 18:03:55 172.016.112.050 0.805449 ## IP Src=010.020.030.040 91% 
51.183623 crashiis        W45 hume DOS LOG IT OT FS  
 47 04/05/1999 18:36:01 172.016.112.100 0.818193 ## IP Src=202.072.001.077 100% 
51.185613 ls_domain       Poor W45 Probe New IT OT FS  
51.194715 dosnuke         Poor W45 DOS New LOG IT OT FS  
 19 04/05/1999 19:47:50 172.016.115.234 0.961701 ## TCP Flg UAPRSF=x39 100% 
51.200037 udpstorm        W45 DOS IT OT  
 23 04/05/1999 20:00:27 172.016.113.050 0.914671 ## UDP Checksum=x90EF 95% 
51.201715 selfping        Poor W45 pascal DOS New BSM IT OT FS  
51.204631 ncftp           Poor W45 marx R2L New Stl DIR LOG IT FS  In 
52.081109 tcpreset        Poor W45 pascal DOS New IT OT FS  
52.083236 teardrop        W45 marx DOS LOG IT OT FS  
 95 04/06/1999 08:32:12 172.016.114.050 0.774237 ## IP Frag Ptr=x2000 95% 
52.085357 casesen         W45 hume U2R New DIR LOG IT FS  In 
52.092200 xsnoop          W45 pascal R2L IT OT FS  Man 
52.094514 selfping        Poor W45 pascal DOS New BSM IT OT FS  
52.100738 xterm           Poor W45 U2R DIR IT OT FS  
52.101901 ftpwrite        W45 pascal R2L DIR LOG BSM IT FS  In 
52.103409 back            W45 marx DOS IT OT FS  In 
52.112045 ps              W45 pascal U2R Stl DIR LOG BSM IT OT FS  Man 
52.113855 neptune         W45 marx DOS IT OT FS  
52.120600 httptunnel      W45 pascal R2L BSM IT OT FS  
52.125501 eject           W45 pascal U2R Stl DIR LOG BSM IT OT FS  
52.130655 pod             W45 zeno DOS LOG IT OT FS  
 6 04/06/1999 13:06:05 172.016.113.050 1.035204 ## IP Frag Ptr=x2000 100% 
52.132827 yaga            W45 hume U2R New DIR LOG IT OT FS  
52.135003 crashiis        W45 hume DOS IT OT FS  
52.140207 ppmacro         W45 hume R2L New DIR LOG IT OT FS  Man 
52.141200 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT FS  Man In 
 30 04/06/1999 14:13:47 172.016.112.050 0.838124 ## IP Src=172.003.045.001 50% 
52.142452 perl            Poor W45 U2R DIR LOG IT OT FS  
52.162435 fdformat        W45 pascal Data U2R DIR LOG BSM IT OT FS  
52.165435 queso           Poor W45 zeno Probe New IT OT FS  
 18 04/06/1999 16:54:16 172.016.113.050 0.965310 ## TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
52.181637 neptune         W45 DOS OT FS  
52.205605 dosnuke         Poor W45 hume DOS New LOG IT FS  In 
 8 04/06/1999 20:56:47 172.016.112.100 1.022436 ## TCP URG Ptr=49 100% 
52.211313 portsweep       W45 marx zeno hume pascal Probe IT OT FS  
52.214522 ncftp           Poor W45 marx R2L New Stl DIR IT FS  In 
52.050813 udpstorm        W45 DOS IT FS  Man 
 20 04/07/1999 05:30:20 172.016.113.050 0.936417 ## UDP Checksum=x90EF 99% 
53.045454 selfping        Poor W45 pascal DOS New DIR LOG BSM IT OT FS  Man 
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53.084346 xlock           W45 pascal R2L IT OT FS  Man 
 86 04/07/1999 08:46:00 172.016.112.050 0.781308 ## IP Src=152.204.242.193 100% 
53.085717 phf             W45 marx R2L IT OT FS  
53.092039 tcpreset        Poor W45 pascal DOS New IT  Man 
53.094800 netbus          Poor W45 hume R2L New DIR LOG IT OT FS  Man 
53.102617 back            W45 marx DOS IT OT FS  
 41 04/07/1999 10:26:08 172.016.114.050 0.820989 ## IP Src=152.204.242.193 100% 
53.110500 netcat          W45 hume R2L New DIR LOG IT OT FS  Man 
53.110516 queso           Poor W45 marx Probe New Stl IT OT FS  
 20 04/07/1999 11:36:14 172.016.114.050 0.952130 ## TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
53.123735 portsweep       Poor W45 marx Probe Stl IT OT FS  
53.133203 perl            Poor W45 U2R Stl DIR IT OT FS  
53.134015 queso           Poor W45 pascal Probe New Stl IT FS  In 
 19 04/07/1999 13:46:35 172.016.112.050 0.962064 ## TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
 81 04/07/1999 13:53:15 172.016.112.050 0.786246 ## TCP Flg UAPRSF=x03 100% 
53.144800 snmpget         Poor W45 R2L IT OT FS  Man 
53.150110 processtable    W45 zeno DOS LOG IT FS  In 
53.152648 back            W45 marx DOS IT FS  
53.155432 ffbconfig       W45 pascal U2R Stl DIR BSM IT OT FS  
53.171350 apache2         W45 marx DOS LOG IT FS  In 
53.195130 portsweep       W45 pascal Probe IT OT FS  
54.082003 ps              W45 pascal U2R Stl DIR BSM  Con Man 
54.090101 phf             W45 marx R2L IT OT FS  In 
54.091200 casesen         W45 hume U2R New LOG IT FS  Man In 
54.102102 ntfsdos         Poor W45 hume Data New DIR LOG  Con Man 
54.103459 portsweep       Poor W45 pascal Probe Stl IT OT FS  
 47 04/08/1999 10:34:07 172.016.112.050 0.818954 ## IP Src=153.010.008.174 97% 
54.110416 ntinfoscan      W45 hume Probe DIR LOG IT OT FS  
54.115000 yaga            W45 hume U2R New LOG IT OT FS  Man 
54.115701 crashiis        W45 hume DOS IT OT FS  Man 
54.120600 httptunnel      W45 pascal R2L DIR LOG BSM IT OT FS  
54.125758 fdformat        W45 pascal U2R DIR BSM IT OT FS  
54.145832 satan           W45 marx Probe IT OT FS  
54.155338 teardrop        W45 marx DOS IT OT FS  
 26 04/08/1999 15:53:10 172.016.114.050 0.883642 ## IP Frag Ptr=x2000 100% 
54.160341 sechole         Poor W45 hume U2R New LOG IT OT FS  
54.170132 resetscan       Poor W45 Probe New Stl IT FS  In 
54.171643 ipsweep         W45 Probe IT OT FS  
54.175007 snmpget         Poor W45 R2L IT OT FS  
54.183002 ntinfoscan      W45 hume Probe DIR LOG IT OT FS  
54.190707 ls_domain       Poor W45 Probe New LOG IT OT FS  
54.194108 warezclient     Poor W45 pascal DOS LOG BSM IT OT FS  
54.195951 mscan           W45 Probe LOG IT OT FS  
 19 04/08/1999 23:11:04 172.016.112.010 0.958889 ## Ether Dest Hi=x29CDBA 57% 
54.225131 arppoison       Poor W45 hume DOS New IT OT FS  
55.080105 portsweep       W45 pascal Probe IT OT FS  In 
55.080500 xsnoop          W45 zeno R2L IT OT FS  Man 
55.081418 crashiis        W45 hume DOS LOG IT FS  In 
55.082500 insidesniffer   W45 Probe New Stl FS  Man In 
 6 04/09/1999 08:30:24 172.016.113.050 1.029553 ## TCP Checksum=xAE5B 37% 
55.084452 back            W45 marx DOS IT OT FS  
55.085500 insidesniffer   W45 Probe New IT OT FS  In 
55.085514 netcat          W45 hume R2L New DIR LOG IT FS  Man In 
55.091529 xterm           Poor W45 U2R IT OT FS  
55.093137 portsweep       Poor W45 pascal Probe Stl IT OT FS  
 66 04/09/1999 09:31:08 172.016.112.050 0.802441 ## IP Src=153.010.008.174 100% 
55.100600 anypw           W45 hume U2R New DIR  Con Man 
55.100830 guest           W45 pascal R2L LOG BSM IT FS  In 
 79 04/09/1999 10:08:08 172.016.112.050 0.787629 ## IP Src=172.016.118.050 100% 
55.102000 tcpreset        Poor W45 hume DOS New DIR LOG IT  Man 
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55.103001 perl            Poor W45 marx U2R DIR LOG  Con Man 
55.110800 framespoofer    W45 hume R2L New IT OT FS  Man 
55.115202 portsweep       Poor W45 zeno Probe Stl IT OT FS  
 18 04/09/1999 11:52:06 172.016.113.050 0.964056 ## TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
55.123412 sqlattack       Poor W45 U2R Stl DIR IT OT FS  
55.124400 yaga            W45 hume U2R New LOG IT OT FS  
55.125112 crashiis        W45 hume DOS IT OT FS  
55.125811 guesstelnet     W45 hume R2L LOG IT OT FS  
55.125830 crashiis        W45 hume DOS IT OT FS  
55.140643 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT OT FS  
 75 04/09/1999 14:06:09 172.016.112.050 0.793271 ## IP Length=32 68% 
55.141732 eject           W45 pascal U2R DIR LOG BSM IT OT FS  In 
55.163447 land            W45 zeno DOS IT FS  In 
55.171917 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT OT FS  Man 
 55 04/09/1999 14:56:30 172.016.112.050 0.808634 ## IP Src=172.005.004.065 64% 
55.172757 sendmail        W45 marx R2L DIR IT OT FS  
 40 04/09/1999 17:27:07 172.016.114.050 0.821513 ## IP Src=152.204.242.193 100% 
55.174733 xterm           Poor W45 U2R IT OT FS  
 81 04/09/1999 17:47:06 172.016.113.105 0.786429 ## IP Src=202.072.001.077 100% 
55.183012 neptune         W45 zeno DOS IT OT FS  
55.184715 perl            Poor W45 marx U2R Stl DIR IT FS  In 
55.185233 warezclient     Poor W45 pascal DOS LOG BSM IT OT FS  
55.202002 queso           Poor W45 Probe New Stl OT FS  
55.204925 casesen         W45 hume U2R New DIR LOG IT OT FS  
55.200530 secret          W45 pascal Data New DIR BSM  
21.080101 ntinfoscan      W2 hume Probe 
21.085015 pod             W2 zeno DOS 
21.093916 back            W2 marx DOS 
21.120918 httptunnel      W2 pascal R2L 
21.155715 land            W2 pascal DOS 
21.172713 secret          W2 marx Data 
21.190917 ps              W2 pascal U2R 
22.084417 portsweep       W2 marx Probe 
22.094351 eject           W2 pascal U2R 
22.100643 back            W2 marx DOS 
22.105419 loadmodule      W2 zeno U2R 
22.114913 secret          W2 pascal Data 
22.142516 mailbomb        W2 pascal DOS 
22.130510 ipsweep         W2 Probe 
22.161115 phf             W2 marx R2L 
22.180617 httptunnel      W2 pascal R2L 
23.120213 satan           W2 marx Probe 
23.134418 mailbomb        W2 pascal DOS 
23.152518 perl            W2 marx U2R 
23.201710 ipsweep         W2 Probe 
23.232300 eject           W2 pascal U2R 
23.235614 crashiis        W2 hume DOS 
24.080417 crashiis        W2 hume DOS 
24.093317 satan           W2 marx Probe 
24.105011 portsweep       W2 marx Probe 
24.110416 neptune         W2 DOS 
24.125713 secret          W2 marx Data 
24.142517 perl            W2 marx U2R 
24.154715 land            W2 pascal DOS 
24.163610 ipsweep         W2 Probe 
24.191618 ftpwrite        W2 pascal R2L 
25.080717 phf             W2 marx R2L 
25.081040 perl            W2 marx U2R 
25.081646 ps              W2 pascal U2R 
25.091815 pod             W2 DOS 
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25.112015 neptune         W2 marx DOS 
25.124012 crashiis        W2 hume DOS 
25.131217 loadmodule      W2 zeno U2R 
25.140617 perl            W2 marx U2R 
25.142418 ps              W2 pascal U2R 
25.152416 eject           W2 pascal U2R 
25.171310 portsweep       W2 pascal Probe 
25.174318 ftpwrite        W2 pascal R2L 
 

n FA  Attacks detected after FA false alarms 
---  ---- -------------------------------------- 
 1 6 51.142100 pod             W45 zeno DOS IT OT FS  Man 
 2 6 52.130655 pod             W45 zeno DOS LOG IT OT FS  
 3 6 55.082500 insidesniffer   W45 Probe New Stl FS  Man In 
 4 8 52.205605 dosnuke         Poor W45 hume DOS New LOG IT FS  In 
 5 8 51.083800 pod             W45 pascal DOS IT OT FS  Man 
 6 12 44.082615 teardrop        W45 marx DOS LOG IT FS  In 
 7 18 51.114500 dosnuke         Poor W45 hume DOS New LOG IT FS  Man In 
 8 18 52.165435 queso           Poor W45 zeno Probe New IT OT FS  
 9 18 55.115202 portsweep       Poor W45 zeno Probe Stl IT OT FS  
 10    19 53.134015 queso           Poor W45 pascal Probe New Stl IT FS  In 
 11    19 51.194715 dosnuke         Poor W45 DOS New LOG IT OT FS  
 12    19 54.195951 mscan           W45 Probe LOG IT OT FS  
 13    20 44.110000 dosnuke         Poor W45 hume DOS New LOG IT FS  In 
 14    20 53.110516 queso           Poor W45 marx Probe New Stl IT OT FS  
 15    20 52.050813 udpstorm        W45 DOS IT FS  Man 
 16    23 51.200037 udpstorm        W45 DOS IT OT  
 17    23 41.111531 portsweep       Poor W45 Probe Stl IT FS  In 
 18    25 51.094334 portsweep       W45 pascal Probe BSM IT OT FS  
 19    26 51.085000 pod             W45 marx DOS IT OT FS  Man 
 20    26 54.155338 teardrop        W45 marx DOS IT OT FS  
 21    28 41.162715 portsweep       Poor W45 Probe Stl IT OT FS  
 22    30 52.141200 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT FS  Man In 
 23    30 41.091531 portsweep       Poor W45 zeno Probe Stl IT FS  In 
 24    30 41.213446 smurf           W45 pascal DOS IT OT FS  
 25    35 41.084818 sendmail        W45 marx R2L IT OT FS  
 26    40 55.172757 sendmail        W45 marx R2L DIR IT OT FS  
 27    41 53.102617 back            W45 marx DOS IT OT FS  
 28    46 51.093123 smurf           W45 pascal DOS IT FS  Man 
 29    47 54.103459 portsweep       Poor W45 pascal Probe Stl IT OT FS  
 30    47 51.183623 crashiis        W45 hume DOS LOG IT OT FS  
 31    47 45.111010 portsweep       Poor W45 zeno Probe Stl IT OT FS  
 32    48 41.155048 yaga            W45 hume U2R New LOG IT FS  In 
 33    49 45.123234 mailbomb        W45 zeno DOS IT OT FS  
 34    49 51.163200 dict            W45 marx R2L LOG IT FS  In 
 35    52 43.101313 processtable    W45 zeno DOS LOG IT FS  In 
 36    55 51.171917 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT FS  
 37    55 55.171917 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT OT FS  Man 
 38    64 51.180445 neptune         W45 pascal DOS IT OT FS  
 39    66 55.093137 portsweep       Poor W45 pascal Probe Stl IT OT FS  
 40    71 44.164944 sshprocesstable W45 pascal DOS New LOG BSM IT FS  In 
 41    73 41.093708 sshtrojan       Poor W45 marx R2L New DIR LOG IT OT FS  
 42    73 45.114500 ncftp           Poor W45 marx R2L New Stl DIR IT FS  In 
 43    75 43.144547 smurf           W45 hume DOS IT FS  In 
 44    75 55.140643 syslogd         W45 pascal DOS LOG BSM IT OT FS  
 45    79 41.133333 guessftp        W45 pascal R2L LOG BSM IT FS  In 
 46    79 51.102700 apache2         W45 marx DOS IT OT FS  Man 
 47    79 55.100830 guest           W45 pascal R2L LOG BSM IT FS  In 
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 48    81 55.174733 xterm           Poor W45 U2R IT OT FS  
 49    83 43.111111 warezmaster     W45 pascal DOS DIR LOG BSM IT OT FS  
 50    86 53.084346 xlock           W45 pascal R2L IT OT FS  Man 
 51    95 52.083236 teardrop        W45 marx DOS LOG IT OT FS  
 52   100 51.131803 smurf           W45 marx DOS IT OT FS  
 
Attack            FA (false alarms before detected) 
------           ---- 
apache2            79 # IP Src=202.077.162.213 100% 
back               41 # IP Src=152.204.242.193 100% 
crashiis           47 # IP Src=202.072.001.077 100% 
dict               49 # IP Src=172.016.118.010 100% 
dosnuke             8 # TCP URG Ptr=49 100% 
dosnuke            18 # TCP Flg UAPRSF=x39 100% 
dosnuke            19 # TCP Flg UAPRSF=x39 100% 
dosnuke            20 # TCP Flg UAPRSF=x39 100% 
guessftp           79 # IP Src=172.016.118.070 100% 
guest              79 # IP Src=172.016.118.050 100% 
insidesniffer       6 # TCP Checksum=xAE5B 37% 
mailbomb           49 # IP Src=202.072.001.077 100% 
mscan              19 # Ether Dest Hi=x29CDBA 57% 
ncftp              73 # IP Src=172.016.118.070 100% 
neptune            64 # IP Src=010.020.030.040 91% 
pod                 6 # IP Frag Ptr=x2000 100% 
pod                 6 # IP Frag Ptr=x2000 100% 
pod                 8 # IP Frag Ptr=x2000 99% 
pod                26 # IP Frag Ptr=x2000 100% 
portsweep          18 # TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
portsweep          23 # TCP Flg UAPRSF=x01 98% 
portsweep          25 # TCP Flg UAPRSF=x01 98% 
portsweep          28 # TCP Flg UAPRSF=x01 94% 
portsweep          30 # IP Src=172.016.118.020 96% 
portsweep          47 # IP Src=153.010.008.174 97% 
portsweep          47 # UDP Len=8 53% 
portsweep          66 # IP Src=153.010.008.174 100% 
processtable       52 # IP Src=172.016.118.060 100% 
queso              18 # TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
queso              19 # TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
queso              20 # TCP Flg UAPRSF=x01 100% 
sendmail           35 # IP Src=202.049.244.010 100% 
sendmail           40 # IP Src=152.204.242.193 100% 
smurf              30 # IP Src=006.238.105.108 88% 
smurf              46 # IP Src=018.167.193.099 94% 
smurf              75 # IP Src=001.012.120.006 75% 
smurf             100 # IP Src=023.234.078.052 85% 
sshprocesstable    71 # IP Src=172.016.118.020 100% 
sshtrojan          73 # IP Src=202.077.162.213 100% 
syslogd            30 # IP Src=172.003.045.001 50% 
syslogd            55 # IP Src=172.005.003.005 60% 
syslogd            55 # IP Src=172.005.004.065 64% 
syslogd            75 # IP Length=32 68% 
teardrop           12 # IP Frag Ptr=x2000 100% 
teardrop           26 # IP Frag Ptr=x2000 100% 
teardrop           95 # IP Frag Ptr=x2000 95% 
udpstorm           20 # UDP Checksum=x90EF 99% 
udpstorm           23 # UDP Checksum=x90EF 95% 
warezmaster        83 # IP Src=202.027.121.118 100% 
xlock              86 # IP Src=152.204.242.193 100% 
xterm              81 # IP Src=202.072.001.077 100% 
yaga               48 # IP Src=172.016.118.070 100% 
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Detections/Total at 100 false alarms (weeks 4-5 only except row W2) 
 

All    Probe    DOS     R2L     U2R    Data     New   Stealthy 
 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- 
W45     52/201  13/37   29/65    8/56    2/37    0/16   12/62   11/36  
IT      51/177  12/34   29/60    8/54    2/27    0/7    11/52   10/30  
OT      32/151   9/32   18/44    4/46    1/26    0/11    4/38    6/23  
BSM      9/38    1/1     6/12    2/10    0/11    0/6     1/8     0/6   
NT       5/33    0/3     4/7     0/10    1/12    0/4     4/26    0/0   
FS      51/189  13/37   28/62    8/56    2/31    0/11   12/54   11/34  
pascal  17/55    4/8    10/20    3/12    0/11    0/6     2/11    3/9   
hume     6/48    0/7     5/15    0/12    1/13    0/5     4/31    0/2   
zeno     8/22    4/7     4/9     0/3     0/3     0/1     1/2     3/6   
marx    13/44    1/6     7/17    5/18    0/2     0/2     3/11    2/10  
Poor    17/72   10/21    4/17    2/15    1/18    0/7     9/38   10/29  
W2       0/43    0/9     0/13    0/6     0/12    0/3     0/0     0/0   
 
52 detections, 3982 alarms, 53 true, 101 false, 3828 not evaluated. 
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