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ΡΟΛΟΓΟΣ 

τον ςθμερινό «ψθφιακό» κόςμο, τθσ δικτφωςθσ και τθσ διαςφνδεςθσ, θ ςυνεχισ και 

αλματϊδθσ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει παράλλθλα ςυνοδευτεί και από τθν 

αντίςτοιχθ αφξθςθ των δικτυακϊν επικζςεων. Η τεχνολογία δε μζνει ποτζ ςτάςιμθ, 

οφτε ο τρόποσ με τον οποίο οι άνκρωποι «καταναλϊνουν» τισ πλθροφορίεσ που 

εμπεριζχονται ςε αυτιν. Αποτζλεςμα, οι ολοζνα αυξανόμενεσ απαιτιςεισ που 

ςχετίηονται με κζματα αςφάλειασ να ζχουν επιφζρει ςτθν επιφάνεια ςφγχρονουσ 

προβλθματιςμοφσ ςχετικά με τα δικτυωμζνα ςυςτιματα. Όςο, τα δίκτυα υπολογιςτϊν 

χρθςιμοποιοφνται από όλο και μεγαλφτερα τμιματα του πλθκυςμοφ παγκοςμίωσ, 

τόςο θ Ανίχνευςθ Ειςβολϊν κα αναδεικνφεται ςε ζνα δθμοφιλζσ και διαρκϊσ 

εξελιςςόμενο επιςτθμονικό πεδίο εφαρμογισ. Σα υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν 

(Intrusion Detection Systems - IDS), αποτελοφν μια τεχνολογία που ζχει γνωρίςει 

ςθμαντικι διάδοςθ τα τελευταία χρόνια, κακιςτϊντασ τθν αςφάλεια των 

πλθροφοριϊν μία πρωταρχικι και αδιαπραγμάτευτθ προτεραιότθτα. 

τα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ, μελετάται και αναλφεται εκτενϊσ 

ο τρόποσ «αντίλθψθσ» και αντιμετϊπιςθσ των υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν, ςε 

περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ ενόσ υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ και κατ’ 

επζκταςθ ενόσ δικτφου, από ανεπικφμθτεσ επικζςεισ. Κεντρικόσ άξονασ, ωςτόςο, και 

κφριο πεδίο αναφοράσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ διαχείριςθ των 

ςυναγερμϊν (alerts) και των αρχείων καταγραφισ (log files) που προζρχονται από τα 

υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν. Αναφζροντασ και αναπτφςςοντασ τουσ τφπουσ των 

IDSs, κακϊσ και τουσ μθχανιςμοφσ ανίχνευςθσ και ανάλυςθσ των επικζςεων, 

ςυγκρίνονται μεταξφ τουσ τα δφο πιο ευρζωσ διαδεδομζνα/χρθςιµοποιοφµενα IDS. 

Ειδικότερα, εξετάηονται τα οφζλθ και τα μειονεκτιματα χριςθσ των υςτθμάτων 

Ανίχνευςθσ Δικτυακϊν Ειςβολϊν (Network-Intrusion Detection Systems), κακϊσ και 

των υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν βάςει του Host (Host-Intrusion Detection 

Systems). 

Μια λογικι επζκταςθ των ςυςτθμάτων firewalls (πρϊτθ γραμμι άμυνασ ενόσ 

δικτφου), θ οποία ζχει αρχίςει να αναπτφςςεται τθν τελευταία δεκαετία, είναι τα 

υςτιματα Ανίχνευςθσ Δικτυακϊν Ειςβολϊν ι αλλιϊσ εν ςυντομία "NIDS". Κακϊσ, 

λοιπόν, τα δίκτυα επιδεικνφουν ςιμερα μία εξαιρετικι ποικιλομορφία, εξαιτίασ του 
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τεράςτιου εφρουσ των λειτουργιϊν που καλοφνται να επιτελζςουν, ο βαςικόσ ςτόχοσ 

και ςθμείο ενδιαφζροντοσ αυτισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

διαχείριςθ των logs, είναι θ μελζτθ, ο ςχεδιαςμόσ και θ ενςωμάτωςθ ενόσ υςτιματοσ 

Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν Δικτφου.  

Ζνα από τα πλζον δθμοφιλι, διαδεδομζνα και αποτελεςματικά υςτιματα 

Ανίχνευςθσ Δικτυακϊν Ειςβολϊν είναι το Snort, το οποίο διατίκεται δωρεάν μαηί με 

τον πθγαίο του κϊδικα (source code). Παρά τθν δωρεάν του διάκεςθ, αποτελεί ςτισ 

μζρεσ μασ ζνα από τα αποτελεςματικότερα ςυςτιματα NIDS και χρθςιμοποιείται ωσ 

ςθμείο αναφοράσ ςε αυτι τθ διπλωματικι εργαςία. Παρόλο, που υπάρχουν και άλλα 

πακζτα λογιςμικϊν αντίςτοιχα του Snort, οι λόγοι που καταλιξαμε ςε αυτιν τθν 

επιλογι, να αςχολθκοφμε δθλαδι με τον χϊρο του Ελεφκερου Λογιςμικοφ, 

αφινοντασ το ευρφ «φάςμα» των ακριβϊν εμπορικϊν προϊόντων, αναλφονται 

λεπτομερειακά ςτθν παροφςα εργαςία. Ωςτόςο, ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι μασ, 

ζπαιξε ο μθχανιςμόσ με τον οποίο το Snort ανιχνεφει και εντοπίηει τισ επικζςεισ από 

κακόβουλουσ χριςτεσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα δίκτυα που τισ προκαλοφν. Η ςυνεχισ 

βελτίωςθ και ανάπτυξθ του, οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οποιοςδιποτε χριςτθσ, 

ζχοντασ τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και εξειδίκευςθ πάνω ςε κζματα αςφάλειασ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, μπορεί να το προςαρμόςει ςτισ δικζσ του ανάγκεσ και 

να κζςει τουσ δικοφσ του κανόνεσ (rules) για το τι κζλει να κάνει το Snort για εκείνον. 

Σα βαςικά ερωτιματα που κακορίηουν και τθν δομι τθσ παροφςασ εργαςίασ, είναι να 

γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ με τον οποίο ζνα IDS ανιχνεφει, δθμιουργεί και 

διαχειρίηεται τουσ παραγόμενουσ ςυναγερμοφσ και τα log files. υγκεκριμζνα, τι 

κζλουμε και τι πρζπει να παράγουμε για πετφχουμε τον ανωτζρω ςκοπό. 

Σζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ Διπλωματικι Εργαςία φιλοδοξεί με τθν ειςαγωγι, τθ 

δθμιουργία και τθν ςε βάκοσ ανάλυςθ των κανόνων και τθσ λειτουργίασ του Snort, να 

ςυμβάλλει ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, ςε μία πιο ολοκλθρωμζνθ και αποτελεςματικι 

προςζγγιςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια και τθ διαςφάλιςθ ενόσ δικτφου από πικανζσ 

επικζςεισ. Βάηοντασ, παράλλθλα, τα κεμζλια για μια πλιρθ προςταςία με τθν 

καταςκευι και το «ςτιςιμο» ενόσ αποδοτικοφ, καινοτόμου και ευζλικτου υςτιματοσ 

Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν Δικτφου. 
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Ειςαγωγή 
 
 

ε μία εποχι όπου θ παγκόςμια θλεκτρονικι ςυνδεςιμότθτα, των ιϊν και των χάκερ, 

τθσ θλεκτρονικισ απάτθσ και παρακολοφκθςθσ βρίςκεται ςτο απόγειο τθσ, θ φράςθ 

Αςφάλεια των Πλθροφοριϊν είναι ζνα από τα πιο καίρια και ςφγχρονα ηθτιματα ςτο 

χϊρο τθσ τεχνολογίασ και τθσ πλθροφορικισ. Η ζννοια τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

τελευταίασ δεκαετίασ ζχει επεκτακεί ςθμαντικά και ο όροσ αυτόσ πλζον δεν αφορά 

μόνο ςτθν προςταςία τθσ πλθροφορίασ των διαφόρων εταιριϊν και κυβερνιςεων, 

αλλά ςυμπεριλαμβάνει πλζον και τον «απλό» καταναλωτι. Οι πολφ γριγορα 

εξελιςςόμενεσ απειλζσ και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ εξάρτθςθ τόςο του δθμόςιου όςο 

και του ιδιωτικοφ τομζα από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα προκαλοφν άμεςα τισ 

προτεραιότθτεσ μασ και τισ διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφμε με το να κακιςτά 

κρίςιμθ και αναγκαία προχπόκεςθ το να προςτατεφουμε και να διαςφαλίηουμε τθν 

πλθροφορία. Η αςφάλεια των πλθροφοριϊν ςθμαίνει προςταςία των πλθροφοριϊν 

και των ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, χριςθ, 

διακοπι, αλλαγι, αποκάλυψθ, καταςτροφι ι τθν καταγραφι. Ανεξαρτιτωσ από το τι 

επιτάςςουν οι διάφορεσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ και τα πρότυπα, θ αποτελεςματικι 

προςταςία τθσ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ διαχείριςθσ τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ και 

τθσ πλθροφορικισ είναι ςυνυφαςμζνθ με το ςυνεχι ζλεγχο και τθ διαδικαςία 

προςδιοριςμοφ, ελαχιςτοποίθςθσ και πρόλθψθσ των κινδφνων αςφάλειασ μζςα από 

μια δομθμζνθ και επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ 

των κινδφνων. Ειδικοί που αςχολοφνται με κζματα αςφάλειασ τθσ πλθροφορίασ, ςε 

οποιαδιποτε μορφι και αν αυτι υφίςταται προςπακοφν μζςω τεχνικϊν αναλφςεων 

και ζρευνασ να εντοπίςουν μεκόδουσ παράκαμψθσ των ιδθ υπαρχόντων μζτρων 

αςφαλείασ και αδυναμίεσ ςε εφαρμογζσ και ςυςτιματα, αναπτφςςοντασ νζα μζτρα 

προςταςίασ για να ενιςχφςουν τθν αςφάλεια των ςυςτθμάτων ενάντια ςε κάκε είδουσ 

κακόβουλθσ επίκεςθσ. Σα «δίκτυα» αποτζλεςαν ζνα εξαιρετικό μζςο για τθν 

παράδοςθ των ςχετιηόμενων με τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν ςτα χζρια των 

κατάλλθλων ανκρϊπων. Η αυξθμζνθ πλθροφόρθςθ ςθμαίνει επίςθσ αυξθμζνθ 

ευκφνθ, μια αυξθμζνθ ευκφνθ που κακιςτά τθν αναγκαιότθτα τθσ αςφάλειασ ςίγουρα 

απαραίτθτθ και όχι απλά ςθμαντικι. 

1 
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Η Αναγκαιότητα τησ Αςφάλειασ  

 

Η Αςφάλεια Πλθροφοριϊν είναι μία ςυνεχισ και επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία που 

ςτθρίηεται ςτθ ςυνεχι διαχείριςθ των ςχετικϊν κινδφνων. Η αποτελεςματικότθτα τθσ 

είναι αποτζλεςμα του τρόπου υλοποίθςθσ των τεχνικϊν και διαχειριςτικϊν δικλείδων 

αςφαλείασ και τθσ ςυνεχοφσ διαδικαςίασ ελζγχου,παρακολοφκθςθσ και επικεϊρθςθσ. 

φμφωνα με τθ κεωρία υπάρχει διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςε αυτό που ονομάηουμε 

ςυνεχι ζλεγχο και επικεϊρθςθ και ςε αυτό που ονομάηουμε ςυνεχι παρακολοφκθςθ.  

 υνεχισ ζλεγχοσ και επικεϊρθςθ (continuous audit) είναι θ μζκοδοσ που 

χρθςιμοποιείται για τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ των κινδφνων αλλά και τθν 

αποτελεςματικότθτα των υφιςτάμενων δικλείδων αςφαλείασ. 

 υνεχισ παρακολοφκθςθ (continuous monitoring) είναι μία διαδικαςία 

διαχείριςθσ που ελζγχει κατά πόςον οι πολιτικζσ διαδικαςίεσ και οι 

επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ λειτουργοφν αποτελεςματικά ςε ςυνεχι βάςθ.  

Και τα δφο παραπάνω αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διεργαςίασ προςταςίασ τθσ 

αξιοπιςτίασ των πλθροφοριϊν (information assurance). Η διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

των πλθροφοριϊν αφορά ςτθ διαχείριςθ των κινδφνων που ςχετίηονται με τθ χριςθ, 

τθν επεξεργαςία, τθν αποκικευςθ και διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν, κακϊσ και των 

ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ.  

2.1  Υπηρεςίεσ Αςφάλειασ  

Σα Πλθροφοριακά υςτιματα ςτθ δυνατότθτα τουσ να «υποςτθρίξουν» τα διάφορα 

χαρακτθριςτικά τθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν είναι λιγότερο ι περιςςότερο ευάλωτα 

ςε διάφορουσ τφπουσ κινδφνων. Για τον λόγο αυτό και θ προςζγγιςθ τθσ αςφάλειασ 

τθσ πλθροφορίασ ξεκινάει από τθν ανάλυςθ των αναγκϊν και των ςχετικϊν κινδφνων 

που παρουςιάηονται και εμφανίηονται ςε κάκε περίπτωςθ. Η μεγαλφτερθ πρόκλθςθ 

ςτο χϊρο τθσ αςφάλειασ μ’ αυτιν τθν ξζφρενθ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ που ολοζνα 

μοιάηει να  δθμιουργεί νζα προβλιματα ςτθν αςφάλεια, οφείλεται ςτθν απαίτθςθ για 

άμεςθ εκμετάλλευςθ των τεχνολογιϊν αιχμισ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των νζων 

προβλθμάτων που ςυνεχϊσ αναδφονται. Βαςικόσ ςτόχοσ λοιπόν τθσ αςφάλειασ 

2 
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πλθροφοριϊν, παραμζνει και είναι θ διαφφλαξθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ, τθσ 

ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ όλων των ςυςτατικϊν τθσ μερϊν. 

Η ζννοια τθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν προςδιορίηεται από τρεισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ 

 Εμπιςτευτικότητα (Confidentiality)  

Ωσ εμπιςτευτικότθτα ορίηουμε τθ διαςφάλιςθ και τθν απόκρυψθ εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, δθλαδι θ πλθροφορία πρζπει να 

είναι διακζςιμθ μόνο ςε όςουσ είναι εξουςιοδοτθμζνοι. Ευαίςκθτα προςωπικά 

ςτοιχεία πρζπει να προςτατεφονται από παράνομθ πρόςβαςθ. Αυτόσ ο τφποσ 

αςφάλειασ περιλαμβάνει τόςο τθν προςταςία του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ όςο και 

μζρουσ τθσ, το οποίο μπορεί να οδθγιςει ςτθν αποκάλυψθ άλλων ςθμαντικϊν 

πλθροφοριϊν. Για να είναι ςε κζςθ κάποιοσ οργανιςμόσ ι επιχείρθςθ να υποςτθρίξει 

τθν εμπιςτευτικότθτα κα πρζπει μπορεί να ελζγχει τθν πρόςβαςθ ςτθν αποκθκευμζνθ 

πλθροφορία και να διαςφαλίηει ότι κατά τθ μεταφορά τθσ, δεν κα πζςει ςε «λάκοσ 

χζρια». Η εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων επιτυγχάνεται με τθν επιβολι ειδικϊν 

μθχανιςμϊν και ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν. 

 Ακεραιότητα (Integrity) 

Ακεραιότθτα ςτθν αςφάλεια πλθροφοριϊν κεωροφμε τθ προςταςία και τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ, ακρίβειασ και εγκυρότθτασ τθσ πλθροφορίασ, από το 

ςβιςιμο τθσ ι τθν αλλοίωςι τθσ με οποιονδιποτε τρόπο χωρίσ τθν άδεια του 

ιδιοκτιτθ τθσ. Πιο απλά, θ μεταφορά τθσ πλθροφορίασ μζςω ενόσ δικτφου μοιάηει με 

τθν αποςτολι ενόσ «πακζτου» με το ταχυδρομείο. Σο πακζτο μπορεί να διαςχίςει 

διάφορεσ περιοχζσ και δίκτυα, ζμπιςτα ι μθ, μζχρι να φτάςει ςτον τελικό αποδζκτθ. 

Είναι πικανόν λοιπόν  τα δεδομζνα να υποκλαποφν ι να αλλάξουν κατά τθ μεταφορά, 

και γι’ αυτό υπάρχουν μθχανιςμοί και διαδικαςίεσ που εξαςφαλίηουν τθν προςταςία 

τθσ πλθροφορίασ και των δεδομζνων από πικανι τροποποίθςθ,  που προζρχεται από 

μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. Η ανάγκθ για ακρίβεια τθσ πλθροφορίασ ςε ζνα 

περιβάλλον που βαςίηεται ς’ αυτι, είναι αδιαπραγμάτευτθ και θ πρωταρχικι μζριμνα 

των αρμοδίων είναι να διαςφαλίςουν ότι τίποτα δεν προςτίκεται ι αφαιρείται από 

αυτι, εκτόσ και αν είναι θκελθμζνο ι εξουςιοδοτθμζνο από το νόμιμο χριςτθ τθσ. 
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 Διαθεςιμότητα (Availability) 

Η διακεςιμότθτα αφορά τθν προςταςία των ςυςτθμάτων και κατ’ επζκταςθ τισ 

υπθρεςίεσ που προςφζρονται μζςω αυτϊν οι οποίεσ πρζπει να είναι πάντα 

διακζςιμεσ για χριςθ ζτςι ϊςτε να μθν υποβακμιςτεί θ δυνατότθτα παροχισ τουσ. 

Εξαςφαλίηεται ζτςι θ ςυνεχισ και γριγορθ διανομι των πλθροφοριϊν, κακϊσ και θ 

ςυνεχισ και γριγορθ απόκριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται 

με διαδικαςίεσ και μθχανιςμοφσ, που αυξάνουν τθ διακεςιμότθτα των 

πλθροφοριακϊν πόρων και προβλζπουν ανάκτθςθ των πλθροφοριϊν ςε περιπτϊςεισ 

όπου τα πλθροφοριακά ςυςτιματα υποςτοφν ςοβαρζσ βλάβεσ. 

Για παράδειγμα, εάν ηθτθκεί μια ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία από νόμιμο χριςτθ, αυτι κα 

πρζπει να του δοκεί άμεςα, ςε αντίκετθ περίπτωςθ αυτό ιςοδυναμεί με τθν απϊλεια 

τθσ πλθροφορίασ που βρίςκεται ςτο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα. Η ςυνθκζςτερθ αιτία μθ 

διακεςιμότθτασ είναι θ επίκεςθ Denial of Service (DoS)  αλλά μπορεί να προκλθκεί και 

από διακοπι διαφόρων υποςυςτθμάτων ι από προβλιματα του δικτφου και του 

παρόχου. τενά ςυνδεδεμζνοι με τθ διακεςιμότθτα και πολφ ςθμαντικοί είναι οι 

δείκτεσ τθσ ανταπόκριςθσ και τθσ αξιοπιςτίασ. Η ανταπόκριςθ μετρά τθν ταχφτθτα με 

τθν οποία ζνα ςφςτθμα ανακάμπτει μετά από μία απρόςμενθ διακοπι και θ 

αξιοπιςτία μασ «δείχνει» ότι το ςφςτθμα λειτουργεί κατά τα αναμενόμενα. 
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Εικόνα 1: Χαρακτηριςτικά τησ Αςφάλειασ των Ρληροφοριών 

Εκτόσ από τισ παραπάνω αναφερκείςεσ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ Αςφάλειασ 

Πλθροφοριϊν υπάρχουν και άλλα ςυςτατικά και ςυνιςτϊςεσ που υπάρχουν, αφοροφν 

και εμπεριζχονται ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Αςφάλειασ, αυτζσ είναι: 1) ο Ζλεγχοσ (control), 

2) θ Καταγραφι (audit) και 3) θ τακερότθτα (consistency).  

1) Ζλεγχοσ (Control) 

θμαντικό βιμα για τθν αςφάλεια αποτελεί ο ςυνεχισ ζλεγχοσ επάρκειασ και θ 

επικεϊρθςθ τιρθςθσ των όςων αφοροφν ςτθν προςταςία των κρίςιμων 

πλθροφοριϊν. O ζλεγχοσ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα γίνεται για τον εντοπιςμό των 

παράνομων χρθςτϊν και κατϋ επζκταςθ παράνομου λογιςμικοφ που μπορεί να 

δθμιουργιςουν μεγάλα προβλιματα ςτο εκάςτοτε πλθροφοριακό ςφςτθμα. Η 

αποτελεςματικότθτα ενόσ προγράμματοσ ελζγχου είναι μεγαλφτερθ όταν ζχει 

ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ του ελζγχου τιρθςθσ 

των μζτρων προςταςίασ που αφοροφν ςτισ κρίςιμεσ πλθροφορίεσ. ε ζνα καλά 

ςχεδιαςμζνο και αποτελεςματικό ςφςτθμα ελζγχου, το οποίο με τθ χριςθ αρχείων 
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χρθςτϊν, πράξεων και εφαρμογϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςε ςυγκεκριμζνεσ και μθ 

χρονικζσ ςτιγμζσ κα πρζπει να είναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ προβλθμάτων και εν 

ςυνεχεία θ αναςφςταςθ του ςυςτιματοσ, ςε κάκε εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. 

2) Καταγραφή (Audit)  

Ο διαχειριςτισ (administrator) ενόσ δικτφου κα πρζπει πάντοτε να ελζγχει εκτόσ από 

τουσ μθ νόμιμουσ χριςτεσ, δθλαδι τουσ χριςτεσ που δεν ζχουν άδεια πρόςβαςθσ ςε 

ζνα ςφςτθμα και τουσ νόμιμουσ χριςτεσ που μπορεί με κάποιο λάκοσ τουσ να 

προκαλζςουν ςκόπιμα ι μθ κάποιο πρόβλθμα εντόσ του ςυςτιματοσ. ε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ πάντοτε πρζπει να κακορίςουμε τι ζχει προκλθκεί, από ποιόν και τι 

επθρεάςτθκε ςτο ςφςτθμα μασ. Η λφςθ για να επιτφχουμε όλα τα παραπάνω είναι να 

κάνουμε χριςθ αρχείων καταγραφισ, το λεγόμενο auditing. Με τθ φράςθ χριςθ 

αρχείων καταγραφισ, εννοοφμε τθν καταγραφι (audit) τθσ οποιαςδιποτε 

δραςτθριότθτασ ςτο ςφςτθμα μασ, για να το κακιςτά ικανό να μασ δϊςει 

πλθροφορίεσ για το ποιοσ ζκανε τι και πότε. 

3) Σταθερότητα (Consistency) 

τακερότθτα ενόσ ςυςτιματοσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ορκότθτασ των δεδομζνων και 

των προγραμμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςε ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα. ε 

περίπτωςθ που υλικό μζροσ του ςυςτιματοσ ι το ίδιο το λογιςμικό αρχίςει να 

«ςυμπεριφζρεται» ιδιόρρυκμα, εξαιτίασ κάποιασ μετατροπισ, αναβάκμιςθσ ι ακόμθ 

και από εξωγενείσ παράγοντεσ - χριςτεσ, τότε λζμε ότι θ ςτακερότθτα του 

ςυςτιματοσ παφει να υφίςταται, με ενδεχόμενθ δυςλειτουργία του και με 

αποτελζςματα μθ αναμενόμενα που τισ περιςςότερεσ φορζσ τείνουν προσ τθν ολικι 

φκορά του. 

Αν και όλεσ οι παραπάνω μορφζσ αςφάλειασ είναι εξίςου απαραίτθτεσ και 

ςθμαντικζσ, πολλοί οργανιςμοί δίνουν διαφορετικι προτεραιότθτα ςτθ κακεμία τθσ 

μορφι διότι αντιμετωπίηουν διαφορετικοφ είδουσ απειλζσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα 

ακαδθμαϊκό περιβάλλον όπωσ είναι το πανεπιςτιμιο, πιο ςθμαντικά κεωροφνται θ 

διακεςιμότθτα και θ ακεραιότθτα τθσ πλθροφορίασ, ενϊ ςε ζνα περιβάλλον που 

ςχετίηεται με τθν εκνικι αςφάλεια και επεξεργάηεται απόρρθτεσ πλθροφορίεσ, θ 
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εμπιςτευτικότθτα βρίςκεται ςε προτεραιότθτα και είναι ςθμαντικότερθ από τθ 

διακεςιμότθτα. 

2.2  Διαχείριςη Αςφάλειασ Ρληροφοριών 

Όπωσ προείπαμε και παραπάνω θ αςφάλεια πλθροφοριϊν είναι μία ςυνεχισ και 

επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία, με κεντρικό ςθμείο τθ διαχείριςθ των ςχετικϊν 

κινδφνων. Η διαχείριςθ οποιαςδιποτε μορφισ κινδφνων περιλαμβάνει ςτάδια 

προςδιοριςμοφ και αξιολόγθςισ τουσ και ςτθ ςυνζχεια προτάςεισ για τθν υλοποίθςθ 

των κατάλλθλων δικλείδων αςφαλείασ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ ελαχιςτοποίθςθ 

των κινδφνων. Ο κίνδυνοσ που αφορά ςτθν αςφάλεια πλθροφοριϊν, είτε 

χρθςιμοποιοφνται ποςοτικά είτε ποιοτικά κριτιρια προςδιορίηεται από το γινόμενο 

τθσ πικανότθτασ εκδιλωςθσ μιασ απειλισ επί τθν επίδραςθ τθσ απειλισ αυτισ. 

Κίνδυνοσ = (Ριθανότητα εκδήλωςησ τησ Απειλήσ) x (Επίδραςη τησ Απειλήσ) 

 

Απειλή (Threat) αςφάλειασ πλθροφοριϊν ορίηουμε τθν πικανότθτα εκμετάλλευςθσ 

μιασ αδυναμίασ αςφάλειασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ι των διαδικαςιϊν 

διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν από μία ςυγκεκριμζνθ εςτία απειλϊν, ικανι 

να υποκινιςει τθν εκδιλωςθ μιασ αδυναμίασ αςφάλειασ και να εκμεταλλευκεί το 

αποτζλεςμα τθσ. φμφωνα με τον παραπάνω οριςμό θ απειλι αςφάλειασ είναι 

αποτζλεςμα τθσ εκμετάλλευςθσ των εκάςτοτε κενϊν - αδυναμιϊν αςφάλειασ. Πιο 

απλά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζνα ςφνολο γεγονότων, θ εκδιλωςθ των 

οποίων μειϊνει τθ δυνατότθτα ενόσ «οργανιςμοφ» να πετφχει τουσ ςτόχουσ του, 

όπωσ είναι θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ι θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ τροποποίθςθ 

δεδομζνων. 

 Οι κυριότερεσ κατθγορίεσ απειλϊν αςφάλειασ των πλθροφοριϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Απϊλεια Εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν που διακινοφνται, κακϊσ και των 

πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτα προςωπικά δεδομζνα. 

2. Απϊλεια Ακεραιότθτασ των πλθροφοριϊν κατά τθ διακίνθςθ τουσ, με πικανό 

αποτζλεςμα τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ τροποποίθςι τουσ.  
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3. Απϊλεια Διακεςιμότθτασ λόγω ακοφςιασ ι θκελθμζνθσ δυςλειτουργίασ των 

δικτφων επικοινωνίασ ι λόγω θκελθμζνθσ ενζργειασ, με ςκοπό τθ διακοπι 

παροχισ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν. Αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ απειλισ είναι θ 

πικανι αδυναμία λειτουργίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ 

αδυναμία αναηιτθςθσ δεδομζνων. 

4. Επανάλθψθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ διενζργειασ, χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια ακριβϊσ 

δεδομζνα, όπωσ είναι οι διπλζσ καταχωριςεισ ι οι διπλζσ εγγραφζσ. 

5. Άρνθςθ κάποιου από τα ςυναλλαςςόμενα μζρθ ότι διενζργθςε ι ςυμμετείχε ςε 

μία «ςυναλλαγι». 

6. Εξαπάτθςθ μζςω πλαςτοπροςωπίασ. 

7. Απάτθ μζςω εκμετάλλευςθσ διαφόρων αδυναμιϊν αςφάλειασ ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα, με αποτζλεςμα τθν εξαπάτθςθ ενόσ οργανιςμοφ από ι μθ 

άτομα του περιβάλλοντοσ του. 

Οι απειλζσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν είναι αποτζλεςμα τθσ εκδιλωςθσ διαφόρων 

υφιςτάμενων αδυναμιϊν αςφάλειασ (vulnerabilities) ςε τεχνικό και οργανωτικό 

επίπεδο. Οι απειλζσ αυτζσ υφίςτανται ςε κάκε «δραςτθριότθτα» και θ εκδιλωςθ τουσ 

εξαρτάται από τθν φπαρξθ και τθν αποτελεςματικότθτα των κατάλλθλων δικλείδων 

αςφαλείασ, οι οποίεσ περιορίηουν τθν πικανότθτα κάποιασ αδυναμίασ να εκδθλωκεί 

και με τθ ςειρά τθσ να εκδθλϊςει τθν αντίςτοιχθ απειλι περιβάλλον. Κάκε απειλι 

είναι ςυνυφαςμζνθ με μία ι και περιςςότερεσ αδυναμίεσ αςφάλειασ. Οι αδυναμίεσ 

αυτζσ δεν εκδθλϊνονται από μόνεσ τουσ, αλλά υποκινοφνται από εςτίεσ απειλϊν 

ικανζσ να υποκινιςουν τθν εκδιλωςθ των αδυναμιϊν, με αποτζλεςμα τθν 

πραγματοποίθςθ των απειλϊν αςφάλειασ. Οι εςτίεσ απειλϊν μπορεί να είναι ο 

ανκρϊπινοσ παράγοντασ, κάποια τεχνολογικι δυςλειτουργία είτε φυςικά φαινόμενα 

και διάφορεσ περιβαλλοντικζσ απειλζσ. Οι εςτίεσ αυτζσ υποκινοφν τθν εκδιλωςθ των 

αδυναμιϊν αςφάλειασ μζςω ενόσ ςυνόλου ενεργειϊν, πράξεων, δράςεων και 

μθχανιςμϊν. Κάκε αδφνατο ςθμείο που εκδθλϊνεται τυχαία ι εκοφςια ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν παραβίαςθ τθσ Εμπιςτευτικότθτασ, τθσ Ακεραιότθτασ και τθσ 

Διακεςιμότθτασ των πλθροφοριϊν. 
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Ωσ Αδυναμία Αςφάλειασ Ρληροφοριών (information security vulnerability) ορίηεται 

θ οποιαδιποτε ανεπάρκεια, ευπάκεια ι αδφναμο ςθμείο: 

 Σων υφιςτάμενων διαδικαςιϊν διαχείριςθσ αςφάλειασ. 

 Σων υφιςτάμενων διαδικαςιϊν αςφάλειασ που ακολουκεί ζνα πλθροφοριακό 

ςφςτθμα. 

 Σου ςχεδιαςμοφ και των εςωτερικϊν δικλείδων αςφαλείασ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ. 

 Σθσ αποτελεςματικότθτασ των υφιςτάμενων τεχνικϊν και οργανωτικϊν 

δικλείδων αςφαλείασ. 

 Σθσ εναρμόνιςθσ με νομικζσ και κεςμικζσ απαιτιςεισ. 

2.2.1  Διαςφάλιςη ενόσ Συςτήματοσ  

Για τθ διαςφάλιςθ ενόσ ςυςτιματοσ ακολουκοφμε τα εξισ βιματα:  

 Αξιολόγηςη, Ρροςδιοριςμόσ και Διαχείριςη των Κινδφνων και των Απαιτήςεων 

Για τθ ςωςτι λειτουργία και διαςφάλιςθ ενόσ ςυςτιματοσ είναι απαραίτθτο ςαν 

πρϊτο βιμα να κακορίςουμε το αντικείμενο τθσ αςφάλειασ, τι ακριβϊσ δθλαδι 

επιδιϊκουμε και κζλουμε να προςτατεφςουμε. Να γίνει θ πλιρθσ αναγνϊριςθ των 

απειλϊν και εν ςυνεχεία ο ςωςτόσ υπολογιςμόσ του κόςτουσ. Σο πρϊτο βιμα αφορά 

ςτθ διενζργεια Αξιολόγθςθσ Κινδφνων, προςαρμοςμζνθ ςτθν απϊλεια των κρίςιμων 

πλθροφοριϊν. 

Η ςυγκεκριμζνθ διεργαςία χρειάηεται να περιζχει τα ακόλουκα: 

 Οριοκζτθςθ κρίςιμων πλθροφοριϊν. 

 Προςδιοριςμόσ των υφιςτάμενων μζτρων προςταςίασ. 

 Προςδιοριςμόσ κινδφνου και επιπζδου αποδοχισ κινδφνου. 

 Προςδιοριςμόσ μζτρων προςταςίασ. 

Σα προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ διενζργεια τθσ προςαρμοςμζνθσ 

αξιολόγθςθσ κινδφνων είναι: 

 Προςδιοριςμόσ των κρίςιμων πλθροφοριϊν. 

 Προςδιοριςμόσ προςβάςεων. 
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 Εςωτερικι ροι πλθροφοριϊν. 

 Ροι πλθροφοριϊν από το εςωτερικό δίκτυο προσ τρίτα μζρθ και ςυνεργάτεσ. 

 Κίνδυνοι και μζτρα προςταςίασ κρίςιμων πλθροφοριϊν. 

Σο αποτζλεςμα τθσ παραπάνω διεργαςίασ οδθγεί ςτθ χάραξθ ςτρατθγικισ και κζτει 

απαιτιςεισ και προτεραιότθτεσ που αφοροφν ςτθν προςταςία των πλθροφοριϊν. 

Καμία πολιτικι αςφάλειασ δεν ζχει ουςιαςτικό αντίκριςμα, εάν δεν ςυνοδεφεται από 

διαχείριςθ των κινδφνων ςε όλο το φάςμα τθσ «επιχειρθματικισ» δραςτθριότθτασ. Η 

διαχείριςθ ςυνίςταται ςτθν αναγνϊριςθ των κινδφνων, ςτθν εκτίμθςθ τθσ 

κριςιμότθτασ τουσ, ςτθ μείωςθ των επιπτϊςεων με τθ χριςθ τεχνολογιϊν αςφάλειασ 

και ςτθν κάλυψθ με άλλα μζςα των κινδφνων που παραμζνουν ορατοί. Η μείωςθ των 

κινδφνων επιτυγχάνεται με τθν υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθν προςταςία τθσ 

τεχνολογικισ υποδομισ, όπωσ με κανόνεσ για τθ φυςικι αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ, 

προγράμματα antivirus, ιςχυροφσ μθχανιςμοφσ ταυτοποίθςθσ, ςυςτιματα 

προςταςίασ από παράνομθ πρόςβαςθ, κρυπτογράφθςθ, αντίγραφα αςφαλείασ και με 

τθ διαχείριςθ ζκτακτων περιςτατικϊν. 

 Ανάλυςη του κόςτουσ απολαβήσ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και του προςδιοριςμοφ των κινδφνων και των 

απαιτιςεων μασ για αςφάλεια, το επόμενο βιμα είναι θ ανάλυςθ του κόςτουσ 

απολαβισ. Με πιο απλά λόγια, ανάλυςθ του κόςτουσ απολαβισ είναι θ αντιςτοίχθςθ 

κάκε προςτατευμζνου ι απροςτάτευτου αντικειμζνου -  προϊόντοσ με κάποιο κόςτοσ. 

Ζτςι, για τα «αντικείμενα» που χριηουν προςταςίασ, είναι το κόςτοσ  που κα πρζπει 

να καταβάλουμε για τθν προςταςία τουσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ αντιςτοίχθςθ 

του κόςτουσ είναι θ επιβάρυνςθ οποιαςδιποτε ηθμιάσ εξαιτίασ τθσ επιλογισ μασ για 

μθδενικι προςταςία. Η επεξεργαςία των ςτοιχείων που προκφπτουν από το ςφνολο 

αυτϊν των διεργαςιϊν, μασ δίνει το αποτζλεςμα που κακορίηει το βακμό εφαρμογισ 

λφςεων για τθν προςταςία των δεδομζνων μασ.  
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 Ρολιτική Αςφάλειασ 

το τελευταίο βιμα για τθ διαςφάλιςθ ενόσ ςυςτιματοσ ανικει θ αποδοχι μιασ 

κοινισ πολιτικισ αςφάλειασ. Η πολιτικι αςφαλείασ ενόσ δικτφου για να είναι 

αποτελεςματικι πρζπει να είναι ακριβισ, ξεκάκαρθ και ςυμβατι με το υπόλοιπο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα και να απαντά ςε βαςικά ερωτιματα, όπωσ: 

 Ποια είναι τα κριςιμότερα και πιο ευαίςκθτα ςυςτιματα. 

 Ποιεσ πλθροφορίεσ είναι εμπιςτευτικζσ και πρζπει να προςτατευτοφν. 

 Πωσ κα επιτευχκεί αυτό. 

 Ποιο ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί. 

 Ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εγκατάςταςθ και διαμόρφωςθ τθσ υποδομισ. 

 Τπάρχουν εναλλακτικά ςχζδια ςε περίπτωςθ καταςτροφισ. 

Οι μθχανιςμοί και τα ςυςτιματα ςε υλικό και λογιςμικό που χρθςιμοποιοφνται για 

τουσ ςκοποφσ τθσ Πολιτικισ Αςφάλειασ Δικτφου περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα 

αναχϊματα αςφάλειασ (firewalls), τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ και προςταςίασ 

ειςβολϊν (IDS/IPS), τισ λίςτεσ ελζγχου πρόςβαςθσ (access control lists), τα ιδεατά 

ιδιωτικά δίκτυα (virtual private networks) και τζλοσ τα ιδεατά τοπικά δίκτυα (virtual 

LANs). Η πολιτικι αςφάλειασ βοθκά ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του 

υφιςτάμενου κινδφνου και καλφπτει κάκε επιμζρουσ ςφςτθμα, εξωτερικζσ και 

εςωτερικζσ απειλζσ, ανκρϊπινουσ και μθχανικοφσ παράγοντεσ, διοικθτικζσ και μθ 

ευκφνεσ. Είναι αυτι που διαςφαλίηει ςε πρωταρχικό ςτάδιο τθν ακεραιότθτα και 

εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν και κακορίηει εν τζλει το γενικό πλαίςιο του τι 

προςπακοφμε να προςτατζψουμε και γιατί. 

υνεπϊσ, θ πολιτικι αςφάλειασ ενόσ δικτφου είναι αυτι που δίνει τισ γενικζσ γραμμζσ 

και κατευκφνςεισ που κα πρζπει να ακολουκθκοφν, «υπαγορεφοντασ» το ςκεπτικό 

λειτουργίασ του εκάςτοτε δικτφου και τθ κζςθ όλων των χρθςτϊν αλλά και υπθρεςιϊν 

του.  
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2.3  Αςφάλεια τησ Ρληροφορίασ: Mία διαρκήσ αναθεώρηςη 

Μετά τον προςδιοριςμό των απαιτιςεων τθσ αςφάλειασ, ο κάκε οργανιςμόσ ι 

επιχείρθςθ πρζπει να εντοπίηει τισ τεχνολογίεσ που κα τουσ ικανοποιιςουν. Ζνα 

ικανοποιθτικό πλαίςιο αςφάλειασ υλοποιείται με τθ χριςθ τεχνολογιϊν 

ταυτοποίθςθσ και εξουςιοδότθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με μία ενιαία πλατφόρμα 

εφαρμογϊν, ιςχυροφσ servers και ςφγχρονα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ τθσ 

κυκλοφορίασ των δικτφων επικοινωνίασ. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ επιτρζπει τον ζλεγχο 

πρόςβαςθσ ςτισ εφαρμογζσ και ςτα δεδομζνα, με ταυτόχρονθ μείωςθ του κινδφνου 

από πικανζσ επικζςεισ ςτο εκάςτοτε δίκτυο.  

Η υλοποίθςθ τθσ αςφάλειασ είναι μια δυναμικι διαδικαςία και διαρκισ ανακεϊρθςθ. 

Η τεχνολογία αλλάηει διαρκϊσ, το ίδιο και οι κίνδυνοι. Η εδραίωςθ εταιρικισ 

κουλτοφρασ προςανατολιςμζνθσ ςτθ διαχείριςθ του κινδφνου και ςτθν επίτευξθ τθσ 

αςφάλειασ δεν επιτυγχάνεται από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ. Απαιτείται θ υιοκζτθςθ 

ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και επαναπροςδιοριςμοφ των 

υφιςτάμενων μζτρων προςταςίασ, ϊςτε αυτά να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν ομαλά, 

ςωςτά και χωρίσ κανζνα απολφτωσ πρόβλθμα. Αποτζλεςμα όλων αυτϊν κακιςτά 

αναγκαίο, ςθμαντικό και απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ λφςεων αςφάλειασ ςτα 

δίκτυα και υπολογιςτικά ςυςτιματα, τθ δθμιουργία ενόσ υςτιματοσ «Διαχείριςθσ» 

και Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν. 
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“Απζναντι ςτουσ ζμπειρουσ ςτθν επίκεςθ, ο εχκρόσ δεν ξζρει πωσ να αμυνκεί. 

Απζναντι ςτουσ επιδζξιουσ ςτθν άμυνα ο εχκρόσ δεν ξζρει πωσ να επιτεκεί ”   

                                                                                                                                            –Sun Tzu 
 

Συςτήματα Ανίχνευςησ Ειςβολών (IDS) 
 

 

3.1  Ειςαγωγή 

Σα υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (Intrusion Detection Systems) ι εν ςυντομία 

«IDS» όπωσ ςυνικωσ ονομάηονται ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Αςφάλειασ Δικτφων και 

υςτθμάτων, αντιπροςωπεφουν ζνα προωκθμζνο ςκεπτικό ςτο οποίο εμπλζκονται 

πολλζσ τεχνολογίεσ. Ζνα μεγάλο ερϊτθμα που απαςχολοφςε πάντα τουσ υπευκφνουσ 

αςφαλείασ είναι το πωσ κα αντιλθφκεί θ επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ αν κάποιοσ 

ειςζβαλε ςτο δίκτυο τουσ. Για να διαπιςτωκεί τι ακριβϊσ ςυμβαίνει ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ, χρειάηεται θ άμεςθ εγκατάςταςθ ενόσ υςτιματοσ Ανίχνευςθσ 

Ειςβολϊν. Σα ςυςτιματα αυτά αναπτφχκθκαν προκειμζνου να παρζχουν ζγκαιρθ 

προειδοποίθςθ για τισ ειςβολζσ παρακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ των γεγονότων, ϊςτε 

αφενόσ να λθφκοφν τα κατάλλθλα αμυντικά μζτρα κατά του επιτικζμενου, αφετζρου 

να εξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα από τθν επίκεςθ και να περιοριςτοφν οι ηθμιζσ. 

Μποροφμε να τα ορίςουμε ςαν μία διαδικαςία ανίχνευςθσ λανκαςμζνθσ ι ανϊμαλθσ 

δραςτθριότθτασ εντόσ του δικτφου, ψάχνοντασ για ςιματα ειςβολισ. Ο κφριοσ ςκοπόσ 

των ςυςτθμάτων αυτϊν είναι  να προςτατεφουν ζνα δίκτυο από παράνομεσ επικζςεισ 

και από προςπάκειεσ παραβίαςθσ του. Σα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν 

αποτελοφν ουςιαςτικά μθχανζσ εποπτείασ και ελζγχου, όταν εμφανίηεται μία 

ειςβολι, είναι απαραίτθτθ κάποια απόκριςθ. Εάν θ προςπάκεια ειςβολισ ανιχνευτεί 

προτοφ θ επίκεςθ ολοκλθρωκεί, το ςφςτθμα μπορεί να λάβει μζτρα για να αποτρζψει 

τθν επιτυχία τθσ επίκεςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ πρζπει να αντιμετωπιςτεί θ 

ειςβολι. Λόγω των περιοριςμϊν τουσ, τα ςυςτιματα αυτά απαιτοφν θ 

παρακολοφκθςθ από τουσ διαχειριςτζσ (administrators) αςφάλειασ να είναι 

αποτελεςματικι. τα πλαίςια των αρμοδιοτιτων των διαχειριςτϊν ςυςτθμάτων 

περιλαμβάνεται και θ προςταςία των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων από ποικίλεσ 

επικζςεισ. Ζνα IDS εκτελείται μόνιμα ςτο ςφςτθμα και ςυγκεκριμζνα ςτο παραςκινιο 

3 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
14 

 

(background), προειδοποιϊντασ τον διαχειριςτι ςε περίπτωςθ που ανιχνεφςει κάποια 

φποπτθ κίνθςθ. 

Σα ςυςτιματα πρζπει να παρακολουκοφνται με ςκοπό τθν ανίχνευςθ και καταγραφι 

όλων των προςπακειϊν για επιτυχι αλλά και ανεπιτυχι παραβίαςθ τθσ αςφάλειασ. 

Κακθμερινά τα πλθροφοριακά ςυςτιματα «απειλοφνται» από καινοφριεσ ευπάκειεσ 

με αποτζλεςμα να υπάρχει μεγάλθ δραςτθριότθτα ειςβολϊν, όπου οι διαχειριςτζσ 

αςφάλειασ ψάχνουν για πράγματα που δεν ζχουν δει προθγουμζνωσ ι για ενδείξεισ 

ότι υφίςτανται «επίκεςθ».  Ζνα IDS (Intrusion Detection System) αποτελεί ςτα χζρια 

του διαχειριςτι αςφαλείασ ζνα κατάλλθλο εργαλείο που του επιτρζπει να ανιχνεφει 

άμεςα και να αντιδρά γριγορα ςε μια επίκεςθ που δζχεται το δίκτυο του. Σα 

ςφγχρονα IDSs βαςίηονται ςτο να προειδοποιοφν τουσ διαχειριςτζσ ενόσ ςυςτιματοσ 

για τθν παρουςία μιασ επίκεςθσ, γεγονόσ που τουσ κακιςτά ενεργό κομμάτι των 

ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ ειςβολϊν.   

3.2  Ο ςτόχοσ ενόσ Συςτήματοσ Ανίχνευςησ Ειςβολών 

Ο ςτόχοσ ενόσ υςτιματοσ Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν είναι ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ μιασ 

προςπάκειασ παραβίαςθσ και θ άμεςθ άρνθςθ πρόςβαςθσ ςτον τομζα εκείνο του 

δικτφου. Είναι θ διάκριςθ μεταξφ παράνομθσ και νόμιμθσ ςυμπεριφοράσ, 

περιλαμβάνοντασ τθν αναγνϊριςθ αςυνικιςτων μοτίβων ι δραςτθριοτιτων που είναι 

ιδθ γνωςτό ότι ςυνδζονται με απόπειρεσ ειςβολισ. Επομζνωσ, ζνα ςφςτθμα 

ανίχνευςθσ ειςβολϊν μπορεί να οριςτεί ςαν ζνα ςφςτθμα ταξινόμθςθσ το οποίο 

μπορεί και αναλφει τισ ςυμπεριφορζσ του ςυςτιματοσ ι των γεγονότων αςφαλείασ 

και αναγνωρίηει κάκε είδουσ κακόβουλεσ ςυμπεριφορζσ και επικζςεισ. Αυτό που 

μποροφμε να ποφμε με βεβαιότθτα είναι ότι ςτθν πραγματικότθτα τα υςτιματα 

Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν ζχουν γίνει τόςο ςθμαντικά για τθν αςφάλεια των δικτφων όςο 

ςθμαντικά είναι και τα firewalls (πφρινο τείχοσ). Αυτοί οι μθχανιςμοί, όπωσ τα 

firewalls είναι αδιαμφιςβιτθτα αναγκαίοι και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

υποδομισ αςφαλείασ, εμπεριζχουν όμωσ από τθ φφςθ τουσ ζνα βαςικό μειονζκτθμα, 

ότι τίκενται ςε ιςχφ αφοφ θ επίκεςθ ζχει ιδθ αρχίςει να πραγματοποιείται.  

Όπωσ φαίνεται και από τθν ονομαςία τουσ αυτά τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν 

ζχουν ςαν κφριο ςτόχο τθν ανίχνευςθ επικζςεων που προζρχονται από το εςωτερικό 
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του προςτατευόμενου δικτφου και που ζχουν διαπεράςει τθν πρϊτθ γραμμι άμυνασ 

του, θ οποία κατά κανόνα απαρτίηεται από τα firewalls. Σα ςυςτιματα αυτά ςε 

περιπτϊςεισ απειλϊν εφαρμόηουν μια τακτικι αντίδραςθσ. Ενιςχφουμε όςο 

μποροφμε τθν πρϊτθ γραμμι άμυνασ ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ παράνομθ 

πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό μασ δίκτυο, αλλά αν αυτό αποτφχει, τότε «καλείται» θ 

δεφτερθ γραμμι άμυνασ. Η δεφτερθ γραμμι άμυνασ ενόσ ςυςτιματοσ είναι ζνασ 

ανιχνευτικόσ μθχανιςμόσ ειςβολϊν, αν θ ειςβολι ανιχνευκεί ςχετικά γριγορα, ο 

ειςβολζασ μπορεί να εντοπιςτεί και να «αποβλθκεί» από το ςφςτθμα πριν 

προκαλζςει κάποιου είδουσ ηθμιά ι πριν εκτεκοφν ςε κίνδυνο τα δεδομζνα. Ακόμα 

και αν θ ανίχνευςθ δεν είναι ζγκαιρθ για να προλάβει τον ειςβολζα, όςο ςυντομότερα 

ανιχνευκεί θ ειςβολι τόςο λιγότερθ ηθμιά κα γίνει, με αποτζλεςμα να επιτευχκεί 

ανάκαμψθ γρθγορότερα. το χϊρο τθσ αςφάλειασ όμωσ, οφείλουμε να είμαςτε όςο 

το δυνατόν πιο προνοθτικοί γίνεται, για αυτό και είναι αναγκαία θ εγκατάςταςθ και θ 

χριςθ εργαλείων που να μποροφν να μασ ειδοποιιςουν για μία επικείμενθ επίκεςθ 

προτοφ εκείνθ κλιμακωκεί, ενδεχομζνωσ ακόμθ και να διακζτουν τθ δυνατότθτα να 

προβοφν ςε ενζργειεσ προκειμζνου να αποφευχκεί θ περάτωςθ τουσ. 

 
 

Σχήμα 1: Μια Τυπική Εγκατάςταςη Ενόσ Συςτήματοσ Ανίχνευςησ Επιθζςεων (IDS) 
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Σα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν (IDS) εξυπθρετοφν τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ 

αςφαλείασ: να παρακολουκoφν, να ανιχνεφουν και να ανταποκρίνονται ςε μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ δραςτθριότθτα διείςδυςθσ από κατόχουσ εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν. τθν πιο απλι του μορφι του ζνα ςφςτθμα IDS αναλφει τα αρχεία 

καταγραφισ (log files) και ελζγχου (audit) του ςυςτιματοσ και προςπακεί να 

εντοπίςει ίχνθ από επικζςεισ ειςβολισ, που γνωρίηει ι που ζχουν πραγματοποιθκεί. 

Μια ειςβολι μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα ςφνολο ενεργειϊν με ςκοπό να παραβιαςτεί 

θ εμπιςτευτικότθτα, θ ακεραιότθτα και θ διακεςιμότθτα οποιουδιποτε πόρου ενόσ 

ςυςτιματοσ. 

Ο ςτόχοσ ενόσ ειςβολζα    

Σο ςκεπτικό και ο ςτόχοσ ενόσ ειςβολζα είναι να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε ζνα 

υπολογιςτικό ςφςτθμα ι να μεγαλϊςει τθν εμβζλεια των «προνομίων πρόςβαςθσ» ςε 

αυτό. Ωσ επί το πλείςτον, αυτό απαιτεί από τον εκάςτοτε ειςβολζα (attacker) να 

αποκτιςει πλθροφορίεσ οι οποίεσ είναι προςτατευμζνεσ και να εξαςκιςει προνόμια 

που αντιςτοιχοφν ςε ζνα νόμιμο χριςτθ. Η ανίχνευςθ ειςβολϊν βαςίηεται ςτθν 

υπόκεςθ ότι θ ςυμπεριφορά ενόσ ειςβολζα διαφζρει από εκείνθ ενόσ νόμιμου χριςτθ 

με τρόπουσ που μποροφν να αυξθκοφν ποςοτικά. Σισ περιςςότερεσ φορζσ, δεν 

υπάρχει μια ξεκάκαρθ και ακριβισ διάκριςθ μεταξφ τθσ επίκεςθσ ενόσ ειςβολζα και 

τθσ κανονικισ χριςθσ πόρων από ζναν εξουςιοδοτθμζνο – νόμιμο χριςτθ. Αντικζτωσ, 

υπάρχουν κάποια κοινά ςθμεία. Η Εικόνα 2, δείχνει τθ φφςθ τθσ αποςτολισ που 

πρζπει να αντιμετωπίςει ζνασ ςχεδιαςτισ ενόσ υςτιματοσ Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν 

(IDS). Αν και θ τυπικι ςυμπεριφορά ενόσ ειςβολζα διαφζρει από τθν τυπικι 

ςυμπεριφορά ενόσ εξουςιοδοτθμζνου χριςτθ, υπάρχει μια επικάλυψθ ςε αυτζσ τισ 

«ςυμπεριφορζσ».  

ε μελζτθ που είχε γίνει από τον James P. Anderson, διατυπϊκθκε θ κεϊρθςθ ότι κα 

μποροφςε κανείσ με εφλογθ ςιγουριά να ξεχωρίςει ζνα μεταμφιεςμζνο ειςβολζα από 

ζνα νόμιμο χριςτθ. Σα «μοτίβα» ςυμπεριφοράσ των νόμιμων - εξουςιοδοτθμζνων 

χρθςτϊν μποροφν να επαλθκευτοφν με ανάκλθςθ του ιςτορικοφ και να ανιχνευκοφν 

περιπτϊςεισ ςθμαντικισ απόκλιςθσ από αυτά. φμφωνα με τον J. Anderson, θ 

διαδικαςία ανίχνευςθσ ενόσ «νόμιμου» χριςτθ που ενεργεί με μθ εξουςιοδοτθμζνο 
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τρόπο είναι αρκετά δφςκολθ, επειδι θ διάκριςθ μεταξφ αντικανονικισ και κανονικισ 

ςυμπεριφοράσ είναι ςχεδόν πάντα μικρι. Επίςθσ, κατζλθξε ότι τζτοιου είδουσ 

παραβιάςεισ κα ιταν μθ ανιχνεφςιμεσ αν γινόταν μόνο ζρευνα για ανϊμαλθ 

ςυμπεριφορά. Η παράνομθ ςυμπεριφορά κα μποροφςε παρόλα αυτά να είναι 

ανιχνεφςιμθ από μία κατθγορία ςυνκθκϊν που υποδθλϊνουν μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

χριςθ.  

Οι αναφερκείςεσ παρατθριςεισ, ζγιναν από τον James P. Αnderson *Ande80+ πριν από 

22 χρόνια και ςυγκεκριμζνα τον Φεβρουάριο του 1980 και παραμζνουν μζχρι ςιμερα 

αλθκείσ. 

 

 

Εικόνα 2: Απεικόνιςη του προφίλ ςυμπεριφοράσ των ειςβολζων με το αντίςτοιχο των 
εξουςιοδοτημζνων χρηςτών 
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Οι δφο κατθγορίεσ ειςβολζων ςε ζνα IDS που μποροφν να καταλφςουν τθν αςφάλεια 

ενόσ ςυςτιματοσ: 

 Εξωτερικοί ειςβολείσ : Οι περιςςότεροι ειδικοί ςτθν αςφάλεια, κεωροφν τθν 

κατθγορία αυτι των ειςβολζων ωσ τθ μεγαλφτερθ απειλι για τθν αςφάλεια των 

ςυςτθμάτων. 

 Eςωτερικοί ειςβολείσ : Ζρευνεσ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ (Η.Π.Α.) 

ζδειξαν ότι το 70% των ειςβολϊν και των επικζςεων ςε ζνα πλθροφοριακό 

ςφςτθμα προζρχεται από το εςωτερικό μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ με 

ςυχνά απρόβλεπτεσ επικζςεισ. Πολλοί λζνε πωσ αυτό είναι κάτι το φυςιολογικό, 

αφοφ οι νόμιμοι εςωτερικοί χριςτεσ του ςυςτιματοσ γνωρίηουν καλφτερα τουσ 

τρόπουσ που επιλζγονται για τθν προςταςία του και μποροφν να 

εκμεταλλευκοφν τθ δομι, τουσ πόρουσ και τα πολφτιμα δεδομζνα του, πολφ πιο 

εφκολα από κάποιον εξωτερικό χριςτθ. 

 Σα περιςςότερα ςυςτιματα ανίχνευςθσ επικζςεων (IDS) βαςίηουν τθ λειτουργία τουσ 

ςτθν ανάλυςθ των ελζγχων ορκότθτασ του εκάςτοτε λειτουργικοφ τουσ ςυςτιματοσ. 

Ζνα IDS μπορεί να αςκεί τον δικό του ζλεγχο, ςυγκεντρϊνοντασ ζνα ςφνολο 

ςτατιςτικϊν που καταγράφουν και ςκιαγραφοφν το προφίλ τθσ χριςθσ του 

ςυςτιματοσ. Αυτά τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ ϊςτε να 

αντανακλοφν τθ τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ, εξάγοντασ τα από μία μεγάλθ 

ποικιλία πθγϊν, με τθν ςθμαντικότερθ και πιο αποδοτικι να είναι θ διαχείριςθ 

καταχωρίςεων καταγραφισ logs. 

Ανεξαρτιτωσ από τον εκάςτοτε μθχανιςμό ςτον οποίο βαςίηεται και ςτθρίηεται ζνα IDS  

πρζπει απαραιτιτωσ να ανταποκρίνεται ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

1. Πρζπει να εκτελείται ςυνεχϊσ ςτο background, με ι χωρίσ τθν επιτιρθςθ του 

διαχειριςτι, ϊςτε να αυξάνεται θ αξιοπιςτία και θ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

2. Πρζπει να είναι ανκεκτικό, ϊςτε ζπειτα από οποιαδιποτε δυςλειτουργία ι 

αδυναμία του ςυςτιματοσ να είναι ςε κζςθ να αντεπεξζλκει άμεςα χωρίσ να 

χρειάηεται να ξανά «καλζςει» τθν βάςθ δεδομζνων (database) του. 

3. Πρζπει να καταναλϊνει αμελθτζεσ ποςότθτεσ υπολογιςτικϊν πόρων, ϊςτε να μθν 

επιβαρφνει το ςφςτθμα και να ελζγχει τισ λειτουργίεσ του ςε ςυνεχι βάςθ.  
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4. Πρζπει να είναι προςαρμοςμζνο για τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε ςυςτιματοσ που το 

περιλαμβάνει και χρθςιμοποιείται. 

5. Πρζπει να μθν γίνεται «εφκολα» θ παραβίαςθ του από κάποιον κακόβουλο 

χριςτθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ζνα IDS ςχετίηεται άμεςα με δφο τφπουσ λακϊν που 

μπορεί να του ςυμβοφν κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του και διακρίνονται ςε 

ψευδι κετικά και αρνθτικά. 

 

 False Positive 

Σο ψευδζσ κετικό (false positive) είναι ζνα είδοσ λάκουσ που ςυμβαίνει όταν το 

ςφςτθμα χαρακτθρίηει μια νόμιμθ πράξθ ςαν μια πικανι ειςβολι χωρίσ να υφίςταται 

επίκεςθ. 

 False Negative  

ε αντίκεςθ με το ψευδζσ κετικό, ζνα ψευδζσ αρνθτικό (false negative) λάκοσ 

δθμιουργείται όταν ζχει πραγματοποιθκεί μια ειςβολι και το ςφςτθμα επιτρζπει τθν 

εξζλιξθ τθσ κεωρϊντασ τθν ςαν μια νόμιμθ πράξθ. Σο αποτζλεςμα του ςυγκεκριμζνου 

τφπου λάκουσ είναι να δθμιουργεί μια ψευδαίςκθςθ αςφάλειασ που το κακιςτά 

επικίνδυνο και ςοβαρότερο από ζνα ψευδζσ κετικό. 

3.3  Γιατί Συςτήματα Ανίχνευςησ Ειςβολών (IDS)            

Τπάρχουν αναρίκμθτοι λόγοι για τουσ οποίουσ μία επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ  

χρειάηεται να εγκαταςτιςει και να κζςει ςε λειτουργία ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ 

ειςβολϊν. Δεν κα πρζπει ο εκάςτοτε οργανιςμόσ να μζνει ςτθν επικυμία τθσ 

εγκατάςταςθσ αλλά ςτθν υλοποίθςθ. Ο λόγοσ είναι ςαφισ, τα IDSs επιτρζπουν ςε 

οργανιςμοφσ να προςτατζψουν τα ςυςτιματα τουσ από απειλζσ και προβλιματα που 

δθμιουργοφνται λόγω τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ για δικτφωςθ. Σζτοια ςυςτιματα 

πρζπει να είναι μζροσ κάκε υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ.  

κεπτόμενοι λοιπόν τισ ςθμερινζσ απαιτιςεισ και απειλζσ που εμπεριζχονται ςε κάκε 

δίκτυο, αναλφουμε παρακάτω τουσ λόγουσ ειςαγωγισ και χρθςιμοποίθςθσ ενόσ 

ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ ειςβολϊν ςε οποιονδιποτε οργανιςμό ι επιχείρθςθ. 
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Λόγοι ειςαγωγήσ και ανάπτυξησ ενόσ IDS 

1. Εντοπιςμόσ και πρόλθψθ προβλθμάτων 

Όλα τα IDSs προβλζπουν και εντοπίηουν ζνα πρόβλθμα με τρόπο όπου τισ 

περιςςότερεσ φορζσ θ επιςιμανςθ και θ ειδοποίθςθ για τισ προςπάκειεσ ειςβολισ ςε 

ζνα ςφςτθμα γίνεται ςε πρϊιμο ςτάδιο ςτον διαχειριςτι του, με αποτζλεςμα να 

λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πριν επζλκει κάποια 

ςθμαντικι ηθμιά ι απϊλεια.  

2. Ανίχνευςθ επικζςεων που δεν ανιχνεφονται από άλλα μζςα αςφάλειασ 

Ζνα IDS μπορεί να παρακολουκεί το εςωτερικό δίκτυο για ςυμπεριφορζσ που 

παρεκκλίνουν από τισ πολιτικζσ αςφάλειασ δικτφων του εκάςτοτε οργανιςμοφ. Είναι 

ςχεδιαςμζνο για να ελζγχει και να αντιμετωπίηει καταχριςεισ, παραβιάςεισ και 

ηθτιματα δικαιωμάτων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χρθςτϊν ενόσ δικτφου, όπου 

πολλζσ από τισ ενζργειεσ τουσ είναι αδφνατον να εντοπιςτοφν με άλλα μζτρα και 

προγράμματα αςφαλείασ. 

3. Καταγραφι και τεκμθρίωςθ των υπαρχόντων απειλϊν 

Σα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν μποροφν να «διακρίνουν» και να εμφανίςουν ότι 

ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα αντιμετωπίηει κάποιου είδουσ απειλζσ αςφαλείασ, πριν 

κάποια από αυτζσ δθμιουργιςει ςθμαντικά προβλιματα ςτο ςφςτθμα. Μία τζτοια 

τεκμθρίωςθ είναι ποικιλοτρόπωσ χριςιμθ, διότι: 

 Εντοπίηει και προςδιορίηει ςε μεγάλο βακμό τα αντίμετρα που πρζπει να 

εφαρμοςκοφν ενάντια ςε ςυγκεκριμζνεσ απειλζσ και βοθκά ςτον προςδιοριςμό 

των μζτρων αςφαλείασ που είναι πιο κατάλλθλα για το ςφςτθμα. 

 Επιςθμαίνει ςτον εκάςτοτε οργανιςμό ι εταιρία για κατανομι πόρων ςτα 

ςυςτιματα αςφάλειασ του. 

 τα διάφορα τμιματα του ςυςτιματοσ βοθκά ςτθν αποτελεςματικι κατανομι των 

πόρων αςφαλείασ, ανάλογα με τισ απειλζσ που το κακζνα αντιμετωπίηει και τθν 

αξία του μζςα ςτον οργανιςμό. 
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4. Αντιμετϊπιςθ των προςπακειϊν ελζγχου και ανίχνευςθσ  

Σο πρϊτο ςτάδιο για μία επιτυχθμζνθ επίκεςθ ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα είναι να 

ανιχνευτεί το εκάςτοτε ςφςτθμα από κάποιον κακόβουλο χριςτθ για να διαπιςτωκεί 

θ διαμόρφωςθ του και οι προςφερόμενεσ από αυτό υπθρεςίεσ. Πολλά από τα μζτρα 

αςφάλειασ, όπωσ τα firewalls και ο ζλεγχοσ πρόςβαςθσ (access control) εςτιάηονται 

ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του πρϊτου ςταδίου επίκεςθσ. Όμωσ τα ςυςτιματα 

ανίχνευςθσ ειςβολϊν μποροφν να ανιχνεφςουν άμεςα τισ προςπάκειεσ ελζγχου και 

ανίχνευςθσ και να αντιμετωπίςουν πρϊιμεσ επικζςεισ όπωσ ςαρϊςεισ δικτφων 

(network scans). Αυτζσ τισ προςπάκειεσ ανίχνευςθσ τα IDSs μποροφν να τισ 

μπλοκάρουν, ενθμερϊνοντασ άμεςα τουσ διαχειριςτζσ (administrators) για λιψθ 

μζτρων. ε τζτοια ενδεχόμενα αυτοφ του είδουσ ανταπόκριςθ και αντιμετϊπιςθ 

κωρακίηει το ςφςτθμα και αποκαρρφνει κάκε επίδοξο ειςβολζα. 

5. Αναγκαιότθτα φπαρξθσ και χρθςιμοποίθςθσ ευπακϊν υπθρεςιϊν  

Πολλοί οργανιςμοί διατθροφν και ζχουν από τθν πλευρά τθσ αςφάλειασ υπθρεςίεσ 

που είναι ευπακείσ και επιςφαλείσ ςε κινδφνουσ, λόγω του ότι κεωροφνται πιο 

εφχρθςτεσ και παραγωγικζσ από τουσ χριςτεσ τουσ. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

υπθρεςίεσ που θ μεταφορά των αρχείων τουσ γίνεται μθ κρυπτογραφθμζνα, ωςτόςο 

μία αςφαλζςτερθ αντίςτοιχθ υπθρεςία που εφαρμόηει ζνα αςφαλζσ πρωτόκολλο 

μεταφοράσ αρχείων, κεωρείται από πολλοφσ χριςτεσ ςθμαντικά πιο δφςχρθςτθ και 

άρα λιγότερο παραγωγικι. Σα IDSs μποροφν να ελζγχουν αυτζσ τισ ευπακείσ 

υπθρεςίεσ, εντοπίηοντασ και ενθμερϊνοντασ τουσ διαχειριςτζσ για περιςτατικά όπου 

αυτζσ δθμιουργοφν και προξενοφν αυξθμζνουσ και επιβλαβείσ κινδφνουσ. 

6. Κάλυψθ και κωράκιςθ των παλαιϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

Με τθ χριςθ των ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ ειςβολϊν μποροφμε να προςτατεφςουμε 

τα παλιά πλθροφοριακά ςυςτιματα. υνικωσ αυτοφ του είδουσ τα ςυςτιματα δεν 

υποςτθρίηονται πλζον από τουσ καταςκευαςτζσ τουσ και θ διατιρθςθ και θ 

ενεργοποίθςθ τουσ είναι απαραίτθτθ, λόγω του ότι είναι πολφ πιο ευάλωτα και 

επικίνδυνα ςε επικζςεισ απ' ότι τα καινοφργια ςυςτιματα.  
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7. Αξιολόγθςθ ενεργειϊν των διαχειριςτϊν και των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ 

ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι λειτουργίεσ και οι μθχανιςμοί αςφάλειασ που παρζχονται 

από το εκάςτοτε πλθροφοριακό ςφςτθμα είναι δυνατόν να μθν χρθςιμοποιοφνται 

αποτελεςματικά και ςωςτά από τουσ διαχειριςτζσ και τουσ χριςτεσ του, με 

αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται ςοβαρά και ςθμαντικά προβλιματα. Για τθν 

αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ, τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν 

είναι ικανά να επιςθμαίνουν και να παρζχουν ςχετικζσ δυνατότθτεσ βελτίωςθσ. 

8. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ διαχείριςθσ για τον ςχεδιαςμό αςφάλειασ 

Είναι ςφνθκεσ φαινόμενο για ζναν οργανιςμό, θ υλοποίθςθ του ςχεδίου αςφαλείασ 

του να παρουςιάςει κάποια ςτιγμι και ςε ανφποπτο χρόνο επιμζρουσ ατζλειεσ. Σα 

ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν μποροφν να ενεργιςουν ωσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ για 

τον αςφαλι ςχεδιαςμό και ζλεγχο των δικτφων, εμφανίηοντασ τυχόν ατζλειεσ και 

βοθκϊντασ με τον τρόπο αυτό ςτθ διόρκωςθ τουσ, πριν κάποια από αυτζσ γίνει 

αντικείμενο εκμετάλλευςθσ. 

9. Επιβολι και ζλεγχοσ των πολιτικϊν αςφαλείασ  

O ζλεγχοσ ςυνζπειασ που ιςχφει ςτα πλαίςια ενόσ οργανιςμοφ μεταξφ πολιτικισ 

αςφάλειασ και κανόνων πρόςβαςθσ πολλζσ φορζσ δεν αποδίδεται πιςτά ςτουσ 

κανόνεσ πρόςβαςθσ που ζχουν κεςπιςτεί από τουσ διαχειριςτζσ (administrators) του. 

Σα ςυςτιματα ελζγχου ειςβολϊν μποροφν μζςω αρχείων καταγραφϊν που υπάρχουν 

και τθροφνται από αυτά, να εντοπίςουν τισ ςυγκεκριμζνεσ «αςυνζπειεσ» και να τισ 

διορκϊςουν άμεςα. 

10. Παροχι και απόδοςθ πολφτιμων πλθροφοριϊν από επιτυχείσ επικζςεισ 

Σα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για ειςβολζσ 

που ςυνζβθςαν, προςφζροντασ βελτιωμζνθ διάγνωςθ, επαναφορά και διόρκωςθ των 

αιτιολογικϊν παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό βοθκοφν και ςυνειςφζρουν ςτθν 

αποτίμθςθ του μεγζκουσ τθσ ηθμιάσ και ςτθ διαμόρφωςθ για ανάκαμψθ και 

ςχεδιαςμό, εφαρμόηοντασ προλθπτικά μζτρα για μελλοντικι αποφυγι αντίςτοιχων 

περιςτατικϊν επίκεςθσ.  
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Ρρότυπο IDS μοντζλο και Τεχνικζσ υλοποίηςησ 

 

Για να λειτουργιςει επιτυχθμζνα και αποτελεςματικά ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ 

ειςβολϊν (IDS) απαιτείται να κακοριςκοφν οι παρακάτω γενικζσ παράμετροι και 

τεχνικζσ υλοποίθςθσ του. 

 Ρροζλευςη πληροφοριών 

 Όπωσ αναφζραμε και παραπάνω, τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν με ειδικά 

αναπτυγμζνουσ αλγόρικμουσ παρακολουκοφν και αναλφουν ςε ςυνεχι βάςθ 

ςυμβάντα και πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται και λαμβάνουν χϊρα μζςα ςτο 

δίκτυο ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου να εντοπιςτοφν προςπάκειεσ 

ειςβολισ και παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ του ςυςτιματοσ του. Αποτζλεςμα αυτϊν 

είναι ο απαραίτθτοσ και «αναπόφευκτοσ» οριςμόσ των ςυμβάντων που κα 

παρακολουκοφνται και κα επεξεργάηονται μαηί με τα αντίςτοιχα ςυςτιματα από τα 

οποία κα αντλοφνται και κα αναςφρονται οι πλθροφορίεσ. 

 Οι τρεισ ςυνολικά κατηγορίεσ πηγών των πληροφοριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Ανάλυςη πληροφοριών 

Ζνα IDS ζχοντασ εντοπίςει και ςυλλζξει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ από τισ 

παραπάνω αναφερκείςεσ πθγζσ, με μια επεξεργαςία ελζγχου τισ αξιολογεί άμεςα για 

να ςυμπεράνει αν τα ςυμβάντα που καταγράφθκαν διερμθνεφουν κάποιου είδουσ 

επίκεςθ.  

 

 ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ 

ΔΙΚΣΤΑ 

4 
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Οι εξελίξεισ τα τελευταία χρόνια ςτον τομζα τθσ Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (Intrusion 

Detection) περιορίηονται ςε τρεισ ευρείεσ κατθγορίεσ ανάλυςθσ των πλθροφοριϊν και 

πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν:  

1. Ανίχνευςθ ανωμαλιϊν (Anomaly Detection) 

2. Ανίχνευςθ κατάχρθςθσ (Misuse Detection)  

3. Ανίχνευςθ βαςιςμζνθ ςε προδιαγραφζσ (Specification based Detection)  

 

 Ανταπόκριςη ςυςτήματοσ  

Πολφ ςθμαντικι και ακζραια παράμετροσ είναι αυτι τθσ ανταπόκριςθσ του 

ςυςτιματοσ, για το πωσ δθλαδι κα αντιδράςει το ςφςτθμα όταν διαπιςτϊςει ότι 

κάποια προςπάκεια ειςβολισ είναι ςε εξζλιξθ ι ότι ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί θ 

επίκεςθ. τθν αντίδραςθ του ςυςτιματοσ διακρίνονται δφο κατευκφνςεισ, θ ενεργόσ 

και θ πακθτικι αντίδραςθ. Η πρϊτθ κζτει - ορίηει ότι το ίδιο το IDS κα προςπακιςει 

να μπλοκάρει και να ανακόψει τθν επίκεςθ, ενϊ θ δεφτερθ ενθμερϊνει τουσ 

διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ ειςβολισ.  

4.1  Μοντζλα και Τεχνολογίεσ Ανίχνευςησ Ειςβολών 

4.1.1  Common Intrusion Detection Framework (CIDF) 

Ανεξαρτιτωσ του μοντζλου που χρθςιμοποιεί και υλοποιεί το κάκε ςφςτθμα, 

υπάρχουν κάποιεσ γενικζσ προδιαγραφζσ με τισ οποίεσ πρζπει να ευκυγραμμίηεται. Οι 

προδιαγραφζσ αυτζσ προζρχονται από ζνα πλαίςιο γνωςτό ωσ Common Intrusion 

Detection Framework (CIDF). Πιο ςυγκεκριμζνα, όπωσ παρουςιάηεται και ςτο χιμα 2 

το εν λόγω πλαίςιο προδιαγράφει τθν φπαρξθ τεςςάρων λειτουργικϊν κομματιϊν για 

ζνα φςτθμα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (IDS) τα οποία επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με 

ανταλλαγι μθνυμάτων. 
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1. Γεννήτριεσ ςυμβάντων (Event Generators) 

Οι γεννιτριεσ ςυμβάντων είναι εξειδικευμζνα κομμάτια που ζχουν ςαν ςτόχο τθ 

ςυλλογι πλθροφοριϊν μζςα από το γενικότερο πλθροφοριακό περιβάλλον το οποίο 

πλαιςιϊνει ζνα ςφςτθμα ελζγχου ειςβολϊν. 

2. Αναλφτριεσ ςυμβάντων (Event Analyzers) 

Οι αναλφτριεσ ςυμβάντων ζχουν ςαν ςτόχο πρϊτον τθν ανάλυςθ τθσ πλθροφορίασ θ 

οποία ςυλλζγεται από τισ γεννιτριεσ ςυμβάντων και δεφτερον τθ ςφνκεςθ ενόσ 

λογικοφ ςυμπεραςμοφ ςε ςχζςθ με τθ φφςθ του ςυμβάντοσ. Αποτελοφνται από 

μονάδεσ που «καταφεφγουν» ςε ςτατιςτικζσ μεκόδουσ προκειμζνου να καταλιξουν 

ςε ζνα αποτζλεςμα ςε ςχζςθ με ζνα παρατθρθκζν ςυμβάν και από μονάδεσ οι οποίεσ 

λειτουργοφν με βάςθ τθν φπαρξθ προτφπων μεταξφ των ςυμβάντων και των 

προκακοριςμζνων λιςτϊν που προζρχονται από χαρακτθριςτικζσ υπογραφζσ 

επικζςεων (attack signatures). 

3. Μονάδεσ απόκριςησ (Response Units)  

Οι μονάδεσ απόκριςθσ ζχουν ςαν κφριο μζλθμα τουσ τθν εφαρμογι των αποφάςεων 

που επιτάςςουν οι αναλφτριεσ ςυμβάντων (event analyzers), ςε ςχζςθ με το πωσ κα 

χειριςτεί το ςφςτθμα τα ειςερχόμενα ςυμβάντα. 

4. Αποθήκεσ ςυμβάντων (Event Databases) 

Οι αποκικεσ ςυμβάντων, όπωσ φαίνεται και από τον τίτλο τουσ ζχουν ςαν κφριο 

ςτόχο τθν αποκικευςθ των ςυμβάντων. 
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Σχήμα 2: Γενικό μοντζλο ενόσ Συςτήματοσ Ανίχνευςησ Ειςβολών, ςφμφωνα με το πλαίςιο «Common 
Intrusion Detection Framework» 

 

4.1.2  Μηχανιςμοί Ανίχνευςησ και Ανάλυςησ Επιθζςεων 

Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ςτον τομζα τθσ Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν υπάρχουν 

τρεισ βαςικοί μθχανιςμοί ανάλυςθσ των πλθροφοριϊν, θ ανίχνευςθ ανωμαλιϊν 

(anomaly detection), θ ανίχνευςθ κατάχρθςθσ (misuse detection) και θ ανίχνευςθ 

βαςιςμζνθ ςε προδιαγραφζσ (specification based detection). τισ παραγράφουσ που 

ακολουκοφν γίνεται μια περαιτζρω ανάλυςθ και εμβάκυνςθ των ςυγκεκριμζνων 

αυτϊν μοντζλων. 

 Συςτήματα Ανίχνευςησ Ανωμαλιών 

Η Ανίχνευςθ Ανωμαλιϊν (Anomaly Detection) βαςίηεται και ςτθρίηεται ςτθ γενικι 

υπόκεςθ ότι ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα ζχει κάποια ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά 

όταν βρίςκεται υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ, θ οποία διαφοροποιείται όταν το 

ςφςτθμα βρίςκεται ςε κατάςταςθ επίκεςθσ. Με πιο απλά λόγια, θ ανίχνευςθ 

ανωμαλιϊν επιχειρεί να εντοπίςει ςυμπεριφορζσ ςυςτθμάτων μθ προβλεπόμενθσ 
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δραςτθριότθτασ, που ςυνικωσ αποκλίνουν από τθ κανονικι και φυςιολογικι τουσ 

λειτουργία. Εςτιάηει ςτθν καταςκευι προτφπων ςχετικά με τθ χριςθ του ςυςτιματοσ 

που παρακολουκείται, ςυνδυάηοντασ διαφορετικζσ μετρικζσ και παρατθρϊντασ 

πικανζσ ςθμαντικζσ αποκλίςεισ. Ο αρικμόσ των διεργαςιϊν που δθμιουργοφνται και 

εκτελοφνται, ο αρικμόσ των ςυνδζςεων ςτο εκάςτοτε δίκτυο και θ ςυχνότθτα 

ειςαγωγισ, είναι μερικζσ μόνο από τισ μετρικζσ που χρθςιμοποιοφνται. Η δθμιουργία 

του ςυγκεκριμζνου μοντζλου κα πρζπει να περιζχει και να ςυγκρίνει τισ 

νεοςυλλεχκείςεσ με τισ προθγοφμενεσ μετρικζσ, οι οποίεσ βρίςκονται υπό ςυνκικεσ 

κανονικισ χριςθσ του ςυςτιματοσ. Σα κατϊφλια (threshold) που κακορίηονται κατά 

τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ ενόσ IDS, χρθςιμοποιοφνται από το ςφςτθμα για να 

χαρακτθρίςουν τυχόν δραςτθριότθτεσ που περνοφν τα παραπάνω κατϊφλια ςαν 

ειςβολζσ.  

Παραδείγματα μθ ςυνθκιςμζνων – ανϊμαλων ενεργειϊν  

 Αυξθμζνοσ αρικμόσ ςυνδζςεων ςτο ςφςτθμα 

 Αυξθμζνοσ αρικμόσ αποτυχθμζνων προςπακειϊν ειςόδου 

 Απομακρυςμζνεσ ςυνδζςεισ ςε αδζςμευτεσ κφρεσ προοριςμοφ 

 Αυξθμζνθ κατανάλωςθ υπολογιςτικϊν πόρων του εκάςτοτε ςυςτιματοσ 

Ζνα τυπικό ςφςτθμα ανίχνευςθσ ανωμαλιϊν απεικονίηεται ςτο χιμα 3. Λόγω του ότι, 

οι ειςβολζσ είναι υποςφνολο μίασ ανϊμαλθσ δραςτθριότθτασ, είναι ςφνθκεσ 

φαινόμενο για τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ανωμαλιϊν να χαρακτθρίηουν τθν ανϊμαλθ 

ςυμπεριφορά ωσ ειςβολι όταν δεν είναι (ψευδζσ κετικό) και να μθν ειδοποιοφν ςτθν 

περίπτωςθ μιασ ειςβολισ (ψευδζσ αρνθτικό), επειδι το ςφςτθμα δεν κεωρεί το 

ςυγκεκριμζνο γεγονόσ ωσ κάποιου είδουσ ανωμαλία. Επομζνωσ, καταλαβαίνουμε 

άμεςα ότι τα ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ζχουν μερικζσ ενδογενείσ, λόγω του μοντζλου, 

δυςκολίεσ. Για παράδειγμα, θ αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ εξαρτάται από τον 

αρικμό των παρακολουκοφμενων μετρικϊν και τθ ςυχνότθτα με τθν οποία 

ανανεϊνονται. Κακϊσ ο αρικμόσ των μετρικϊν και θ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ 

αυξάνονται, αυξάνεται και θ ακρίβεια του ςυςτιματοσ. Πολφ βαςικι και άκρασ 

ςθμαςίασ είναι θ ςχζςθ μεταξφ ακρίβειασ μοντζλου και απόδοςθσ ςυςτιματοσ, θ 

οποία είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ, κακϊσ απαιτείται ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ από 
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πόρουσ του ςυςτιματοσ για να αξιοποιθκεί, προκειμζνου να παραμείνει θ ακρίβεια 

του ςυςτιματοσ ςτα ίδια ι και μεγαλφτερα επίπεδα. 

 

 

 

 

  τατιστική 

 

 

 

 

 

                                      Σχήμα 3: Τυπικό Σφςτημα Ανίχνευςησ Ανωμαλιών 

Ζνα ακόμθ ςθμαντικό πρόβλθμα που δθμιουργείται ςτα ςυςτιματα ανίχνευςθσ 

ανωμαλιϊν, είναι ο κακοριςμόσ του κατωφλιοφ (threshold) που κακορίηει το ςθμείο 

ςτο οποίο τελειϊνει θ ομαλι λειτουργία και αρχίηει θ ειςβολι. Παρόλα αυτά, επειδι 

τα προαναφερόμενα ςυςτιματα δεν επιχειροφν να κατατάξουν ςυγκεκριμζνεσ 

επικζςεισ με κάποιο τρόπο, υπερζχουν ςτο να εντοπίηουν νζεσ επικζςεισ χωρίσ 

επιπλζον προγραμματιςμό και να μποροφν με τον καιρό να προςαρμοςτοφν ςτισ 

αλλαγζσ που εφαρμόηουν οι χριςτεσ τουσ. 

 Συςτήματα Ανίχνευςησ Κατάχρηςησ 

Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, θ δεφτερθ κατθγορία ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ 

ειςβολϊν είναι τα υςτιματα Ανίχνευςθσ Κατάχρθςθσ (Misuse Detection Systems), τα 

οποία ψάχνουν και προςπακοφν να εντοπίςουν ςυγκεκριμζνα πρότυπα χριςθσ ι 

ακόμθ και ακολουκίεσ γεγονότων - ςυμβάντων που είναι γνωςτό από προθγοφμενεσ 

απόπειρεσ επίκεςθσ ότι αποτελοφν και εντάςςονται ςε διαδικαςίεσ ειςβολισ. Εξαιτίασ 

αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ, το ςυγκεκριμζνο μοντζλο μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ 

μία τεχνικι βαςιςμζνθ ςτθν εκ των προτζρων γνϊςθ (knowledge-based technique) και 

Εισερχόμενα 

Δεδομένα 

Προφίλ 

υστήματος 

 

Δυναμικά 

Παραγόμενα 

Προφίλ 

Απόκλιση ; 

Κατάσταση 

Επίθεσης 

Ενημέρωση 

Προφίλ 
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είναι εφαρμόςιμο μόνο όταν υπάρχει ι μπορεί να καταςκευαςτεί μία υπογραφι 

(signature) που να περιγράφει τθν επίκεςθ. Επιπλζον, τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ 

κατάχρθςθσ ζχουν τόςο λανκαςμζνεσ κετικζσ (false positive) όςο και αρνθτικζσ (false 

negative) προειδοποιιςεισ, όπωσ τα προαναφερόμενα ςυςτιματα ανίχνευςθσ 

ανωμαλιϊν. Η ακρίβεια ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ εξαρτάται πρωτίςτωσ 

από τθν ακρίβεια των υπογραφϊν (signatures), οι οποίεσ πρζπει να είναι ακριβείσ και 

ςαφείσ. υνεπϊσ, όταν ζνασ ειςβολζασ επιτίκεται με άγνωςτα για το ςφςτθμα 

πρότυπα, δθλαδι απουςία υπογραφισ για τθ ςυγκεκριμζνθ ειςβολι, προκφπτει μια 

λανκαςμζνθ αρνθτικι προειδοποίθςθ. Όταν όμωσ ζνα ςυμβάν ταιριάηει με μια 

υπογραφι επίκεςθσ αλλά δεν αποτελεί απειλι, προκφπτει μια λανκαςμζνθ κετικι 

προειδοποίθςθ. Σα ςυςτιματα ανίχνευςθσ κατάχρθςθσ, ενεργοποιοφν πολφ λίγεσ 

λανκαςμζνεσ κετικζσ προειδοποιιςεισ, αλλά ζχουν τθ δυνατότθτα να παράγουν 

μεγάλο αρικμό λανκαςμζνων αρνθτικϊν. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αντιςτρόφωσ 

ανάλογθ ςχζςθ μεταξφ των υπογραφϊν αυτϊν των δφο τφπων ςυμβάντων. Όπωσ όλα 

τα ςυςτιματα, ζτςι και τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ κατάχρθςθσ ζχουν προτεριματα και 

μειονεκτιματα. Παράγουν μειωμζνο αρικμό λανκαςμζνων κετικϊν προειδοποιιςεων 

όταν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ υπογραφζσ επικζςεων, αλλά αυτό αναπόφευκτα 

οδθγεί ςτθν αφξθςθ των λανκαςμζνων αρνθτικϊν προειδοποιιςεων που παράγει το 

ςφςτθμα λόγω τθσ αντιςτρόφωσ ανάλογθσ ςχζςθσ, που περιγράφθκε παραπάνω. Ζνα 

ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτο μοντζλο ανίχνευςθσ κατάχρθςθσ, απεικονίηεται ςτο χιμα 4. 
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 Σαυτοποίηση 

 

 

 

 

 

                                      Σχήμα 4: Τυπικό Σφςτημα Ανίχνευςησ Κατάχρηςησ 

Σα υςτιματα Ανίχνευςθσ Κατάχρθςθσ (Misuse Detection Systems), ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ανιχνεφουν εγκαίρωσ ςυγκεκριμζνου τφπου επικζςεισ, κακϊσ και τα 

εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ς’ αυτζσ, ϊςτε να κωρακιςτεί πλιρωσ ζνα ςφςτθμα. 

Η ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ανίχνευςθσ επειδι βαςίηεται ςε γνωςτζσ επικζςεισ, υπάρχουν 

ςτοιχεία για αυτζσ που αποκθκεφονται ςε μια βάςθ δεδομζνων (database) των 

παραπάνω ςυςτθμάτων και για να είναι πλιρωσ αποτελεςματικι κα πρζπει 

απαραιτιτωσ να γίνεται τακτικι ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ αυτισ με ςτοιχεία που 

αφοροφν νζεσ επικζςεισ. 

Εκτόσ όμωσ από τθν άμεςθ εξάρτθςθ τουσ με τθν φπαρξθ των υπογραφϊν επίκεςθσ, 

φζρουν και άλλεσ δφο πολφ ςθμαντικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ - επιπτϊςεισ. Πρϊτον, 

όταν οι υπογραφζσ ςτα ςυςτιματα αυτά είναι πολφ ςυγκεκριμζνεσ, δεν μποροφν να 

αντιμετωπίςουν διαφορετικζσ ποικιλίεσ τθσ ίδιασ επίκεςθσ. Δθλαδι, για κάκε επίκεςθ 

που το ςφςτθμα χρειάηεται να είναι ςε επιφυλακι, πρζπει να φζρει τθν απαραίτθτθ 

υπογραφι. τθν πραγματικότθτα, αυτι είναι μία κοινι τακτικι μεταξφ ειςβολζων 

όταν προςπακοφν να διαπεράςουν ζνα τζτοιου τφπου ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν. 

τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το μόνο που χρειάηεται να γίνει, είναι να αλλαχκεί 

ελαφρϊσ θ υπογραφι τθσ επίκεςθσ, ϊςτε το ςφςτθμα να «παραπλανθκεί», κάτι το 
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οποίο είναι εφκολο με τα ςθμερινά εργαλεία. Δεφτερον, υπάρχει ζνα βαςικό κενό 

αςφαλείασ (zero-day exploit), όπου το ςφςτθμα είναι εκτεκειμζνο από τθν ϊρα που 

μια νζα και προθγουμζνωσ άγνωςτθ απειλι ςθμειϊνεται, ζωσ και τθν ϊρα που κα 

δθμιουργθκεί μία υπογραφι για να καλφψει τθ ςυγκεκριμζνθ επίκεςθ. 

 

φγκριςη Ανίχνευςησ Ανωμαλιών με Ανίχνευςη Κατάχρηςησ 

 

 Συςτήματα Ανίχνευςησ Βάςει Ρροδιαγραφών  

τθν τρίτθ και τελευταία κατθγορία των ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ ειςβολϊν (IDS) 

βρίςκεται θ Ανίχνευςθ Βαςιςμζνθ ςε Προδιαγραφζσ (Specification based Detection). Η 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ανίχνευςθσ ζχει παρόμοια «αντιμετϊπιςθ» με τθν ανίχνευςθ 

ανωμαλιϊν, αλλά αντί να εςτιάηει ςτθ δραςτθριότθτα του χριςτθ, επικεντρϊνεται 

ςτθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ. Όπωσ όλα τα προαναφερκζντα 

ςυςτιματα ανίχνευςθσ επικζςεων, ζτςι και τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ βάςει 

προδιαγραφϊν (Specification-based Detection) μποροφν να παρουςιάςουν 

λανκαςμζνεσ αρνθτικζσ προειδοποιιςεισ. Για να επιτευχκεί πλιρωσ θ ανίχνευςθ 

βαςιςμζνθ ςε προδιαγραφζσ, ο αναλυτισ πρζπει να κακορίςει τθ ςυμπεριφορά του 

ςυςτιματοσ για κάκε πικανι κατάςταςθ και να καταςκευάςει ζνα προφίλ για το 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ. τθ ςυνζχεια, αφοφ καταςκευαςτεί το προφίλ, κάκε 

ενζργεια του ςυςτιματοσ ςυγκρίνεται με αυτό και κάκε ανομοιότθτα ι απόκλιςθ του 

χαρακτθρίηεται ωσ ειςβολι.  

 

Ανίχνευςη Κατάχρηςησ (Misuse Detection) 
 Λιγότερο επιρρεπι ςε ψευδείσ 

ειδοποιιςεισ  
 Δεν χρειάηονται εκτεταμζνεσ περίοδοι 

μάκθςθσ (training periods) 
 Κςωσ να μθ μπορζςει να ανιχνεφςει 

παραλλαγζσ γνωςτϊν επικζςεων 
 Πρζπει να ενθμερϊνεται με καινοφργιεσ 

υπογραφζσ (signatures) νζων επικζςεων 

Ανίχνευςη Ανωμαλιών  (Anomaly Detection) 
 Μπορεί να αποτελζςει πθγι 

πλθροφοριϊν για ανιχνευτζσ υπογραφϊν 
 Μπορεί να ανιχνεφςει νζεσ καινοτόμεσ 

τεχνικζσ επικζςεων 
 Χρειάηονται εκτεταμζνεσ περίοδοι 

μάκθςθσ (training periods) 
 Επιρρεπι ςε ψευδείσ ειδοποιιςεισ  
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 Υβριδική Ανίχνευςη 

Πολλζσ φορζσ τα υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν, χρθςιμοποιοφν ζνα ςυνδυαςμό 

των παραπάνω μοντζλων. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ δφο ι τριϊν διαφορετικϊν τφπων 

μοντζλων, καλείται υβριδικό μοντζλο. Η Τβριδικι Ανίχνευςθ (Hybrid Detection), όπωσ 

ιδθ αναφζρκθκε ςυνδυάηει τισ παραπάνω προςεγγίςεισ ανίχνευςθσ και είναι 

βαςιςμζνθ ςτθν κανονικι ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ και ςτθν παρεμβατικι 

ςυμπεριφορά των ειςβολζων. Οι προςεγγίςεισ που βαςίηονται ςτουσ κανόνεσ τθσ 

υβριδικισ ανίχνευςθσ, μπορεί να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν ςυμβάντα και 

αλλθλουχίεσ ςυμβάντων τα οποία υπό ςυνκικεσ κα αποκαλφψουν τθ διείςδυςθ. τθν 

πράξθ, το υβριδικό μοντζλο μπορεί να παρουςιάηει ζνα ςυνδυαςμό των παραπάνω 

προςεγγίςεων - μοντζλων, ζτςι ϊςτε να είναι αποτελεςματικό ενάντια ςε μια ευρεία 

γκάμα επικζςεων.  

Αν και τισ περιςςότερεσ φορζσ ο ςυνδυαςμόσ των πολλαπλϊν τεχνολογιϊν - μοντζλων 

ανίχνευςθσ ειςβολϊν παράγει ζνα πολφ ιςχυρότερο ςφςτθμα, τα υβριδικά ςυςτιματα 

δεν είναι πάντοτε αποτελεςματικά. Σα διαφορετικά μοντζλα ανίχνευςθσ ειςβολϊν 

εξετάηουν τθν κυκλοφορία των δικτφων και ψάχνουν για δραςτθριότθτα που 

υποδεικνφει «μθ κανονικι» ςυμπεριφορά με πολλοφσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ. Η 

ςθμαντικότερθ πρόκλθςθ ςτθν οικοδόμθςθ ενόσ υβριδικοφ ςυςτιματοσ για 

αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ Ανίχνευςθ Ειςβολϊν (Intrusion Detection), 

είναι το να «παίρνει» και να αξιοποιεί ςτο μζγιςτο βακμό αυτζσ τισ παραπάνω 

διαφορετικζσ τεχνολογίεσ. 

Ζνα παράδειγμα χριςθσ των παραπάνω μοντζλων ανίχνευςθσ ειςβολϊν, είναι θ 

δθμιουργία του Πίνακα 1 που δείχνει διάφορα κριτιρια τα οποία εξετάςτθκαν και 

ελζγχκθκαν για το ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν του Ινςτιτοφτου Ερευνών του 

Stanford (Stanford Research Institute, SRI). 
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 Ρίνακασ 1: Προι και προχποθζςεισ χρηςιμοποίηςησ ςτην Ανίχνευςη Ειςβολών (Intrusion Detection) 
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4.2  Τεχνικζσ Υλοποίηςησ Μοντζλων 

τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, είναι ςκόπιμο να εξετάςουμε τισ διάφορεσ τεχνικζσ που 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου να υλοποιθκοφν τα μοντζλα ανίχνευςθσ 

που αναφζραμε προθγουμζνωσ. Μία από τισ πρϊτεσ τεχνικζσ που «βρικαν» άμεςθ 

εφαρμογι ςτθν ανίχνευςθ ειςβολϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν υλοποίθςθ του μοντζλου 

τθσ ανίχνευςθσ ανωμαλιϊν (anomaly detection), ιταν θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

δεδομζνων που ςυγκεντρϊνονταν από το δίκτυο. Τπάρχουν δφο βαςικοί τφποι 

ςυςτθμάτων που υιοκετοφν τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων. Ο πρϊτοσ εςτιάηει 

ςτθν ανάλυςθ του προφίλ ενόσ χριςτθ, ενϊ ο δεφτεροσ ςτθρίηεται ςτθν καταγραφι 

και ανάλυςθ διαφόρων μεγεκϊν και τθ ςφγκριςθ των τιμϊν τουσ με κάποια 

προκακοριςμζνθ τιμι.   

 Η ανάλυςθ του προφίλ ενόσ χριςτθ βαςίηεται ςτθ δθμιουργία προτφπων 

ςυμπεριφοράσ που προκφπτουν μζςα από τθ χριςθ του ςυςτιματοσ. Σο βαςικό 

χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι δεν απαιτείται εκ των προτζρων 

γνϊςθ από ζνα ςυγκεκριμζνο χριςτθ, μιασ και ςυςτιματα τζτοιου τφπου 

προςαρμόηονται αυτόματα ςτισ ςυνικειεσ του εκάςτοτε χριςτθ, προκειμζνου να 

διαγνϊςουν μια επικείμενθ επίκεςθ. Παρόλο που το τελευταίο αυτό 

χαρακτθριςτικό αποτελεί μεγάλο πλεονζκτθμα για τα ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα, 

αποτελεί ταυτόχρονα και το μεγάλο τουσ μειονζκτθμα, μιασ και ζνασ εκ των 

επιτικζμενων μπορεί να «εκπαιδεφςει» μεκοδικά το ςφςτθμα ϊςτε να αποδζχεται 

μια ςειρά κακόβουλων ενεργειϊν ωσ φυςιολογικϊν. 

 υςτιματα τα οποία λειτουργοφν καταγράφοντασ διάφορα μεγζκθ, όπωσ τθ 

χριςθ μνιμθσ ι τθ χριςθ του επεξεργαςτι (CPU) και ςυγκρίνουν τισ τιμζσ τουσ με 

κάποιο προκακοριςμζνο κατϊφλι (threshold), επθρεάηονται άμεςα από τρεισ 

παραμζτρουσ. υγκεκριμζνα, από τα μεγζκθ τα οποία πρζπει να καταγραφοφν, 

από το πόςο ςυχνά το ςφςτθμα αναλφει τα καταγεγραμμζνα μεγζκθ και τζλοσ από 

το προκακοριςμζνο κατϊφλι λειτουργίασ, το οποίο αποτελεί και τθν κφρια 

παράμετρο που επθρεάηει τθν ακριβι λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
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Προχωρϊντασ, κα πρζπει ενδεικτικά να εξετάςουμε ακόμθ μερικζσ τεχνικζσ, οι οποίεσ 

αφοροφν το μοντζλο ανίχνευςθσ κατάχρθςθσ (misuse detection). Δφο από τισ πιο 

δθμοφιλείσ τεχνικζσ είναι θ ςφγκριςθ - ταίριαςμα των προτφπων (pattern matching) 

που αντιπροςωπεφουν γνωςτζσ επικζςεισ με τα καταγεγραμμζνα αρχεία χριςθσ του 

ςυςτιματοσ και θ ανάλυςθ και θ ςφγκριςθ των βθμάτων μιασ επίκεςθσ, με τισ 

αντίςτοιχεσ εναλλαγζσ καταςτάςεων που προκαλοφν τα βιματα αυτά ςτο ςφςτθμα 

(State Transition Analysis). Και οι δφο αυτζσ τεχνικζσ κατατάςςονται ςε μια κλάςθ 

γνωςτι ωσ τεχνικζσ γραφθμάτων και αποδίδουν καλά ςτθν ανίχνευςθ γνωςτϊν 

επικζςεων, δθλαδι επικζςεισ για τισ οποίεσ υπάρχουν γνωςτζσ υπογραφζσ. 

Επιπρόςκετα, όςον αφορά ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ, το ςυνολικό μζγεκοσ των 

υπογραφϊν αλλά και θ πολυπλοκότθτά τουσ, μπορεί να επθρεάςουν άμεςα τθν 

ικανότθτα του ςυςτιματοσ να λειτουργεί ςε πραγματικό χρόνο (real-time). Ενϊ για τα 

ςυςτιματα τα οποία χρθςιμοποιοφν τθ δεφτερθ τεχνικι, παρουςιάηεται μια 

περιοριςμζνθ δυνατότθτα ςτο να ανιχνεφουν μερικϊσ άγνωςτεσ επικζςεισ, επειδι δεν 

ςτθρίηονται ςτθ ςφγκριςθ προτφπων από κάποιο καταγεγραμμζνο αρχείο χριςθσ 

αλλά ςτισ εναλλαγζσ των καταςτάςεων εξαιτίασ των επικζςεων αυτϊν. Σο πρόβλθμα 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι πωσ θ χρθςιμότθτα τθσ τεχνικισ αυτισ 

περιορίηεται ςε αυτζσ τισ επικζςεισ, που μποροφν να περιγραφοφν ωσ ακολουκίεσ 

εναλλαγϊν για το ςφςτθμα. υςτιματα αυτοφ του είδουσ ζχουν επιδείξει μια 

δυςκολία ςτο να λειτουργιςουν ςε πραγματικό χρόνο, εξαιτίασ του βακμοφ 

επεξεργαςίασ που απαιτείται.  

Σζλοσ, πρζπει να αναφζρουμε πωσ τεχνικζσ που ζχουν τθ βάςθ τουσ ςτο πεδίο τθσ 

τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, όπωσ είναι για παράδειγμα τα νευρωνικά δίκτυα και οι 

γενετικοί αλγόρικμοι, ζχουν από νωρίσ υιοκετθκεί από το πεδίο τθσ ανίχνευςθσ 

ειςβολϊν. Σο ηιτθμα τθσ ανίχνευςθσ ειςβολϊν εναντίον πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων, κάκε άλλο παρά εφκολο μπορεί να χαρακτθριςτεί, μιασ και όλεσ οι 

μζκοδοι και τα μοντζλα που εξετάςτθκαν παραπάνω, ζχουν τόςο πλεονεκτιματα όςο 

και μειονεκτιματα. υνεπϊσ, για να επιτευχκεί θ ανίχνευςθ ειςβολϊν με επιτυχι 

τρόπο, κα πρζπει κάκε φορά να επιλζγεται θ ςωςτι προςζγγιςθ ςφμφωνα με το 

περιβάλλον που κα αναπτυχκεί ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν (IDS). Για 

παράδειγμα, ςε περιβάλλοντα όπου επικρατοφν επικζςεισ που προζρχονται από το 
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εςωτερικό ενόσ οργανιςμοφ, τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ κατάχρθςθσ (Misuse Detection 

Systems), είναι πιο κατάλλθλα, κακϊσ ςε μια τζτοια περίπτωςθ τα ςυςτιματα 

ανίχνευςθσ ανωμαλιϊν (Anomaly Detection Systems) κα ιταν μθ αποδοτικά, γιατί οι 

επιτικζμενοι κα μποροφςαν να «εκπαιδεφςουν» τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ 

ανωμαλιϊν να κεωροφν ωσ φυςιολογικι μια παρειςφρθτικι ςυμπεριφορά. Η 

αποδοτικότθτα ενόσ IDS μπορεί να επθρεαςτεί από τα πρότυπα χριςθσ που 

οφείλονται ςτουσ προςτατευμζνουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Με άλλα λόγια, 

περιβάλλοντα ςτα οποία οι χριςτεσ τείνουν να χρθςιμοποιοφν ςυγκεκριμζνεσ εντολζσ 

και με ςυγκεκριμζνθ ςειρά, χρειάηονται ςυςτιματα ανίχνευςθσ ανωμαλιϊν, ενϊ για 

περιβάλλοντα όπου οι χριςτεσ δεν ζχουν ςτακερζσ ακολουκίεσ χριςθσ εντολϊν ι που 

κάνουν μθ ςυχνι χριςθ του προςτατευμζνου ςυςτιματοσ, τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ 

κατάχρθςθσ είναι καλφτερθ και αποδοτικότερθ επιλογι. υμπεραςματικά, τα 

υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν δεν είναι αλάνκαςτα και για να ζχουμε ζνα όςο το 

δυνατόν πιο αςφαλζσ ςφςτθμα, που κα είναι προςτατευμζνο από διάφορεσ πθγζσ 

απειλϊν, κα ζπρεπε να ενςωματωκοφν και να υιοκετθκοφν περιςςότερα του ενόσ 

μοντζλα προςταςίασ από τον κάκε ενδιαφερόμενο οργανιςμό ι επιχείρθςθ. 
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Τφποι Συςτημάτων Ανίχνευςησ Ειςβολών 
 
 

Σα υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (IDS), όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάλυςθ τθσ κυκλοφορίασ ενόσ δικτφου, 

αναηθτϊντασ ενδείξεισ επικζςεων. Ωςτόςο, με διαρκϊσ αυξανόμενο ρυκμό, τα 

ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται για τθν εξζταςθ των αρχείων 

καταγραφισ και τθν ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των αρχείων, ςτθν προςπάκεια 

τουσ να εξακριβϊςουν εάν τα αρχεία αυτά ζχουν παραβιαςτεί. Επίςθσ, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν χρθςιμοποιοφνται και ςαν 

«δόλωμα», το λεγόμενο honeypot. Ζνασ αρκετά διαδεδομζνοσ τρόποσ ταξινόμθςθσ 

των IDSs είναι με βάςθ τθν πθγι των πλθροφοριϊν - δεδομζνων που επεξεργάηονται. 

Επιπλζον, μποροφν να «χαρακτθριςτοφν» και από τον εκάςτοτε μθχανιςμό ανάλυςθσ 

των δεδομζνων που χρθςιμοποιείται για τθν ανίχνευςθ των επικζςεων, κακϊσ και 

από το μθχανιςμό αντιμετϊπιςθσ που ενεργοποιείται μετά από τθ δθμιουργία των 

ςυναγερμϊν (alerts). Τπάρχουν, λοιπόν, IDSs που χρθςιμοποιοφν πλθροφορίεσ που 

προζρχονται από τθν παρακολοφκθςθ τθσ δικτυακισ κίνθςθσ, αναλφοντασ πακζτα 

ϊςτε να βρεκεί αν ζνα ςφςτθμα γίνετε ςτόχοσ κάποιασ επίκεςθσ, κακϊσ και IDSs που 

αναλφουν πλθροφορίεσ που εξάγονται από εφαρμογζσ λογιςμικοφ ι ακόμθ και από 

το ίδιο το λειτουργικό ςφςτθμα. ε αυτό το κεφάλαιο κα επικεντρωκοφμε κυρίωσ ςτα 

ςυςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν ςε Δίκτυα (NIDS), επειδι ςε ςυνδυαςμό με ζνα 

firewall, αποτελοφν τθ βαςικι γραμμι άμυνασ ενόσ δικτφου. 
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Κατηγορίεσ ταξινόμηςησ των διαφόρων τφπων IDS 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  Network - Intrusion Detection Systems (NIDS) 

Σα υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν Δικτφου, παρακολουκοφν και αναλφουν τθν 

κίνθςθ των πακζτων που διακινοφνται ςε ζνα δίκτυο, εξακριβϊνοντασ εάν κάποιοσ 

ειςβολζασ προςπακεί να διειςδφςει ςε κάποιον υπολογιςτι του δικτφου, με ςκοπό τθ 

κατάλυςθ του. Η πλειονότθτα των ςυγκεκριμζνων διειςδφςεων αφορά επικζςεισ 

άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ, τθ λεγόμενθ και «δθμοφιλι» πλζον επίκεςθ Denial-of-Service 

(DoS). Σα ςυςτιματα ανίχνευςθσ επικζςεων ςε δίκτυα (Network - Intrusion Detection 

Systems), είναι ςυςτιματα τα οποία εκτελοφν μία ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ςε ζνα 

δίκτυο, χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα από τθν κίνθςθ του (network traffic analysis), ςε 

ςυνδυαςμό με δεδομζνα ελζγχων ορκότθτασ από τουσ hosts του εκάςτοτε δικτφου. 

Ζνα ςφςτθμα NIDS παρζχει μεγάλθ ευελιξία ςτθ χριςθ του και πολλζσ δυνατότθτεσ 
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ελζγχου τθσ διερχόμενθσ κίνθςθσ. Αρχικά, διαβάηει τα πακζτα του δικτφου (packet-

sniffing), ςτθ ςυνζχεια φιλτράρει τα πακζτα βάςει των απαιτιςεων και των ελζγχων 

που ορίηει ο κάκε διαχειριςτισ δικτφου και ςε τελικι φάςθ ζνα NIDS εμφανίηει 

γραφιματα και αναπαραςτάςεισ από τα αποτελζςματα, χρθςιμοποιϊντασ ςτατιςτικζσ 

μεκόδουσ. Μία τυπικι διάταξθ ενόσ Network-Based IDS, παρουςιάηεται ςτο χιμα 5. 

Σα ςυςτιματα NIDS, ζχουν αποκθκευμζνα ςε μία βάςθ δεδομζνων (database) 

διάφορεσ μορφζσ γνωςτϊν κακόβουλων επικζςεων, τα οποία ζχουν προκφψει από 

προθγοφμενεσ επικζςεισ, με ςτόχο τθν αποτροπι των μελλοντικϊν. υγκρίνοντασ τα 

περιεχόμενα τθσ βάςθσ τουσ, με τα περιεχόμενα των TCP/IP πακζτων που 

διακινοφνται ςτο δίκτυο, προςπακοφν να προβλζψουν ςε πραγματικό χρόνο (real-

time) δικτυακζσ επικζςεισ που γίνονται ςε διάφορα ςυςτιματα του δικτφου. Για να 

ζχουμε τα αναμενόμενα αποτελζςματα, θ βάςθ δεδομζνων που χρθςιμοποιοφν τα 

ςυςτιματα αυτά είναι βαςικό να αναβακμίηεται ςε κακθμερινι βάςθ, με νζεσ 

υπογραφζσ επικζςεων. Σα παραπάνω ςυςτιματα, δεν περιορίηονται μόνο ςτθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ειςερχόμενθ κίνθςθσ, αλλά ςυλλζγουν και επεξεργάηονται 

πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για επικζςεισ που εξελίςςονται μζςω και τθσ εξερχόμενθσ 

κίνθςθσ. κοπόσ τουσ δεν είναι να αναλάβουν κάποια δράςθ εάν προβλζψουν μία 

πικανι επίκεςθ, παρά μόνο όταν ανιχνεφςουν μία «φποπτθ» λειτουργία να τθν 

αναφζρουν ςτον διαχειριςτι του δικτφου και εν ςυνεχεία να διακόψουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ ςφνδεςθ. Ο λόγοσ που δεν ενεργοφν είναι γιατί κάτι τζτοιο πζραν από 

το γεγονόσ ότι ςυμβαίνουν λάκθ που μπορεί να οδθγιςουν ςε λάκοσ ενζργειεσ, 

υπάρχει και θ περίπτωςθ τθσ άρνθςθσ των υπθρεςιϊν που μπορεί να οφείλεται ςε 

λανκαςμζνθ ενζργεια των NIDS, θ οποία τισ περιςςότερεσ φορζσ παρακινείται και 

διενεργείται από κάποιον ειςβολζα. 

Ζνα παράδειγμα ςυςτιματοσ NIDS και πλζον από τα πιο διαδεδομζνα υςτιματα 

Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν Δικτφου, είναι το Snort. 

 

 

 

 

 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
40 

 

Σα 10 πιο διαδεδομζνα NIDS 
 
             Network-Based IDS 

1 Snort 
2 Shadow 
3 Dragon 
4 PortSentry 
5 Scanlogd 
6 RealSecure 
7 NFR 
8 Bro-IDs 
9 Prelude-IDS 
10 NetProwler 

 
 

Η επιλογι να βρίςκεται το Snort ςτθν πρϊτθ κζςθ τθσ λίςτασ με τα δζκα πιο 

διαδεδομζνα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου ζγινε, κακϊσ είναι ζνα από τα 

πιο προθγμζνα και δθμοφιλι NIDS ανοιχτοφ κϊδικα (open source) με εκατομμφρια 

χριςτεσ ςε όλο τον κόςμο να το χρθςιμοποιοφν. Η ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ του, κα 

μασ απαςχολιςει ςε παρακάτω κεφάλαιο. 

 

 

Σχήμα 5: Τυπική Διάταξη ενόσ Network - Intrusion Detection System (NIDS) 

 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
41 

 

Σζλοσ, είναι ςυνθκιςμζνο για ζνα NIDS να «επικοινωνεί» και με άλλα ςυςτιματα 

αςφαλείασ. Για παράδειγμα, όταν ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου 

εντοπίςει μια διεφκυνςθ IP που τθν κεωρεί φποπτθ, ενθμερϊνει άμεςα το firewall 

ζτςι ϊςτε θ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ να ειςαχκεί ςε μία απαγορευμζνθ λίςτα με IP 

addresses, για να μθν ζχει πλζον το δικαίωμα να ςυνδεκεί με το εκάςτοτε δίκτυο. 

Πολλοί ειδικοί ςτο χϊρο τθσ αςφάλειασ δικτφων και υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, 

χαρακτθρίηουν τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν ςε δίκτυα ωσ μία λογικι επζκταςθ 

των ςυςτθμάτων firewalls, θ οποία ζχει αρχίςει τα τελευταία χρόνια να αναπτφςςεται 

με ταχείσ ρυκμοφσ. Η διαφορά ενόσ ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου από 

ζνα firewall είναι ότι το NIDS, εκτόσ από το να ελζγχει τισ επικεφαλίδεσ των 

διερχόμενων πακζτων ςε πραγματικό χρόνο με βάςθ γνωςτζσ υπογραφζσ 

κακόβουλων πακζτων, μπορεί να εξετάηει και να αποκωδικοποιεί τα περιεχόμενα 

αυτϊν των πακζτων ϊςτε να ανιχνεφςει ςυγκεκριμζνεσ ανωμαλίεσ.  

 

Network-Based IDS vs Firewall 

Tα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν ςε δίκτυα είναι ςαφϊσ πιο περίπλοκα από τα 

firewalls. Ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε είναι 

μια ανεξάρτθτθ πλατφόρμα που εντοπίηει διαφόρων τφπων ειςβολζσ, εξετάηοντασ τθν 

κίνθςθ του δικτφου και παρατθρϊντασ ταυτόχρονα πολλοφσ δικτυακοφσ πόρουσ. Εν 

αντικζςει με το firewall, ζνα NIDS δεν «κάκεται» ανάμεςα ςτουσ κλάδουσ ενόσ 

δικτφου. Είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να λειτουργεί ακόρυβα μζςα ςε ζνα collision 

domain και ςε περίπτωςθ εξουδετζρωςθσ του, δεν παρενοχλείται θ ροι τθσ 

κυκλοφορίασ του δικτφου.  

Ενϊ ζνα firewall λειτουργεί ςαν ςυνοριακόσ φρουρόσ, που ςθμαίνει ότι όλθ θ 

κυκλοφορία πρζπει να διζλκει από αυτό για να μπορζςει να μεταφερκεί από ζναν 

κλάδο ενόσ δικτφου ς' ζναν άλλο. Εάν εκδθλωκεί επίκεςθ ςτο firewall και διακοπεί θ 

παροχι των υπθρεςιϊν του, τότε δεν μπορεί να διακινιςει τθν κυκλοφορία του 

δικτφου. Επειδι αυτι θ κατάςταςθ διακόπτει όλεσ τισ επικοινωνίεσ, δεν επιτρζπει 

ςτον ειςβολζα να εξουδετερϊςει το firewall και να χρθςιμοποιιςει αυτι τθν 

«ευκαιρία» για να εκκινιςει μία επίκεςθ εναντίον οποιουδιποτε ςυςτιματοσ του 

εςωτερικοφ δικτφου.      
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Λειτουργία ενόσ τυπικοφ ςυςτιματοσ NIDS 

Ζνα ςφςτθμα NIDS «ςυλλαμβάνει» και καταγράφει όλθ τθν διερχόμενθ κυκλοφορία 

του δικτφου, όπωσ ακριβϊσ λειτουργεί και ζνα εργαλείο ανάλυςθσ. Όπωσ ιδθ 

αναφζρκθκε παραπάνω, αφοφ διαβαςτοφν όλεσ οι πλθροφορίεσ ςτθν μνιμθ, το 

ςφςτθμα ςυγκρίνει τα πακζτα με «μοτίβα» γνωςτϊν φποπτων επικζςεων. Για 

παράδειγμα, εάν ζνα NIDS παρατθριςει ότι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ υπολογιςτισ ςτζλνει 

κατ’ επανάλθψθ πακζτα SYN ςε ζναν άλλο υπολογιςτι χωρίσ να επιχειριςει ποτζ να 

ολοκλθρϊςει τθν ςφνδεςθ, αμζςωσ το NIDS κα χαρακτθρίςει τθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα ςαν επίκεςθ κατακλυςμοφ ςθμάτων SYN, γνωςτι και ωσ Syn-Flood 

Attack, κάνοντασ τισ κατάλλθλεσ αποτρεπτικζσ ενζργειεσ. Σα τελευταίασ γενιάσ 

ςυςτιματα ανίχνευςθσ επικζςεων δικτφου, ζχουν ςτθ βάςθ δεδομζνων τουσ γφρω 

ςτα διακόςια και πλζον μοτίβα φποπτων επικζςεων. Σα αποτρεπτικά μζτρα που 

λαμβάνονται από τα NIDS, εξαρτϊνται από το ίδιο το ςφςτθμα και από τον τρόπο με 

τον οποίο κα διαμορφωκεί. Όλα τα ςυςτιματα NIDS ζχουν τθν δυνατότθτα να 

καταγράφουν φποπτα ςυμβάντα (logs), πολλά από αυτά μάλιςτα μποροφν να 

αποκθκεφουν ςε «αδιαμόρφωτθ» μορφι όλθ τθν κυκλοφορία του εκάςτοτε δικτφου, 

ζτςι ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να μπορεί να γίνει διεξοδικι ανάλυςθ των ςυγκεκριμζνων 

«πακζτων» από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. Η λειτουργία όμωσ, τθσ αναηιτθςθσ 

μζςα ςτα δεδομζνα ενόσ πακζτου ζχει ζνα βαςικό μειονζκτθμα. Είναι χρονοβόρα και 

απαιτθτικι, χρθςιμοποιϊντασ πολλοφσ πόρουσ ςυςτιματοσ. ε περίπτωςθ που θ 

διερχόμενθ κίνθςθ είναι μεγαλφτερθ από αυτι που μπορεί να επεξεργαςτεί ζνα NIDS, 

επζρχεται υπερφόρτωςθ του ςυςτιματοσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται κακυςτεριςεισ 

και μεγαλφτερο ποςοςτό απϊλειασ των πακζτων λόγω ζλλειψθσ χϊρου. Ζνα NIDS 

παρζχει ευελιξία ωσ προσ τθν υλοποίθςθ και τισ λειτουργίεσ του. Κακϊσ όμωσ, οι 

ταχφτθτεσ μεταφοράσ δεδομζνων ςε ζνα δίκτυο αυξάνονται με ρυκμό μεγαλφτερο 

από ότι αυξάνεται θ ταχφτθτα ενόσ NIDS, είναι λογικό να υπάρχει το ενδεχόμενο 

οριςμζνα «επικίνδυνα» πακζτα να καταφζρουν να διαφφγουν από τον ζλεγχο. Μια 

λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ υπερφόρτωςθσ μπορεί να προςφζρει θ χριςθ υλικοφ, κακϊσ 

μπορεί να παρζχει μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ επεξεργαςίασ δεδομζνων.  

Σζλοσ, υπάρχουν πολλά ςυςτιματα NIDS που προςπακοφν να παρεμποδίςουν τθν 

«φποπτθ» επικοινωνία διακόπτοντασ τελείωσ τθν ςφνδεςθ, τα οποία μποροφν να 
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επικοινωνοφν με ζνα firewall ι ζνα router για να τροποποιοφν τουσ κανόνεσ 

φιλτραρίςματοσ, μπλοκάροντασ το εκάςτοτε επιτικζμενο ςφςτθμα.  

Ζνα NIDS αποτελείται τυπικά από τρία βαςικά κομμάτια: 1) τον αιςκθτιρα, 2) τθ 

κονςόλα ελζγχου και 3) μία κεντρικι μθχανι καταγραφισ και αποκικευςθσ των Logs. 

Ο αιςκθτιρασ (sensor), είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ τθσ 

κυκλοφορίασ ενόσ δικτφου, ανιχνεφοντασ αλλαγζσ ςτο περιβάλλον του δικτφου. Ενϊ, 

θ κονςόλα ελζγχου (console) παράγει αναφορζσ και λειτουργεί ωσ παρατθρθτισ των 

ειδοποιιςεων που προζρχονται από τον αιςκθτιρα. Επειδι τα NIDS καταγράφουν 

όλθ τθν διερχόμενθ κυκλοφορία, απαιτοφνται τεράςτιεσ ποςότθτεσ αποκθκευτικοφ 

χϊρου ςτισ βάςεισ δεδομζνων τουσ. Είναι εξαιρετικά απαιτθτικά όςον αφορά ςτθν 

κατανάλωςθ πόρων και ςυνικωσ οι καταςκευαςτζσ τουσ ςυνιςτοφν, να «τρζχει» ο 

αιςκθτιρασ (sensor) ςε ζναν υπολογιςτι δεςμευμζνο αποκλειςτικά γι' αυτι τθν 

εργαςία ενϊ οι απαιτιςεισ για τον υπολογιςτι ςτον οποίο κα τρζχει θ κονςόλα 

(console) είναι περίπου ίδιεσ με αυτζσ του αιςκθτιρα, εκτόσ από το γεγονόσ ότι κα 

πρζπει να «δεςμευτεί» επαρκισ χϊροσ ςτον δίςκο για τθν αποκικευςθ ενόσ 

αντιγράφου τθσ βάςθσ δεδομζνων του κάκε αιςκθτιρα. 

5.2  Host - Intrusion Detection Systems (HIDS) 

Μζχρι τϊρα επικεντρωκικαμε κυρίωσ ςε ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν που 

τρζχουν ςε ζναν server δεςμευμζνο αποκλειςτικά για αυτι τθν εργαςία, 

παρακολουκϊντασ όλθ τθν κυκλοφορία του δικτφου. Σα παραπάνω αναφερκζντα 

ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ μζςα ςε ζνα ολόκλθρο 

collision domain. Ωςτόςο, υπάρχουν IDSs τα οποία είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα ϊςτε να 

προςτατεφουν ζναν μεμονωμζνο υπολογιςτι. Αυτοφ του είδουσ τα IDSs παρζχουν πιο 

ακριβι πλθροφορία για τθν φπαρξθ κάποιασ επίκεςθσ και αυτό γιατί παρακολουκοφν 

μζροσ ι όλεσ τισ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ μεταβαίνει ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα ςε 

πραγματικό χρόνο (real-time). 

Παρόμοια με ζνα ςφςτθμα NIDS, ζνα φςτθμα Ανίχνευςθσ Eιςβολϊν βάςει του Host 

(Host Intrusion Detection System, HIDS) αναλφει τθν κυκλοφορία του δικτφου που 

ςτζλνεται ι λαμβάνεται από μία ςυγκεκριμζνθ «μθχανι». Σα περιςςότερα εμπορικά 

διακζςιμα ΝΙDS ςιμερα περιλαμβάνουν λειτουργίεσ ςυςτθμάτων ΗΙDS και για τον 
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λόγο αυτό, όπωσ κα δοφμε και παρακάτω αποκαλοφνται και «υβριδικά» ςυςτιματα 

ανίχνευςθσ ειςβολϊν. 

Ζνα ςφςτθμα HIDS είναι ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν, όπου για τθν εκάςτοτε 

ανίχνευςθ χρθςιμοποιοφνται δεδομζνα ελζγχων ορκότθτασ ενόσ και μόνου host. 

Αναλυτικότερα, παρακολουκεί και αναλφει τα επιμζρουσ ςυςτατικά ενόσ 

υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ. Ο εντοπιςμόσ μίασ επίκεςθσ γίνεται εξετάηοντασ τισ 

κλιςεισ του ςυςτιματοσ, τα log files και τισ αλλαγζσ που δθμιουργοφνται ςτα αρχεία 

του, αντικζτωσ ζνα ςφςτθμα NIDS αναλφει όλα τα πακζτα του δικτφου που λαμβάνει. 

Σα HIDS, δεν παρακολουκοφν δικτυακά πακζτα αλλά ανιχνεφουν ποια εφαρμογι 

χρθςιμοποιεί ζνα ςυγκεκριμζνο πόρο του ςυςτιματοσ και ποιοσ πόροσ είναι αυτόσ.  

Για παράδειγμα, μποροφν να εντοπίςουν μια εφαρμογι που ξαφνικά προςπακεί να 

προςπελάςει τθν βάςθ δεδομζνων (database) ενόσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ που 

αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ και οι κωδικοί των χρθςτϊν του. Επιπλζον, ζνα 

ςφςτθμα HIDS καταγράφει τα log files από τισ διάφορεσ καταςτάςεισ  ενόσ υπολογιςτι 

και είναι ςε κζςθ να τα ςυγκρίνει με τισ τωρινζσ, με ςκοπό να εντοπίςει μθ 

εξουςιοδοτθμζνεσ αλλαγζσ ι φποπτεσ δραςτθριότθτεσ. Παρακολουκεί τα πάντα που 

ςυμβαίνουν ςτο εςωτερικό ενόσ υπολογιςτι και «αποφαςίηει» με βάςθ τθν εκάςτοτε 

πολιτικι αςφαλείασ που ζχει καταγεγραμμζνθ.  

Θα μποροφςε κάλλιςτα, κάποιοσ ειδικόσ πάνω ςε κζματα αςφάλειασ δικτφου και 

υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων να χαρακτθρίςει τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων HIDS 

παρόμοια με αυτι τθσ ανίχνευςθσ ιϊν. Σο λογιςμικό τρζχει ςαν μία διεργαςία 

παραςκθνίου ςτο ςφςτθμα για να προςτατεφει, προςπακϊντασ να ανιχνεφςει φποπτθ 

δραςτθριότθτα. τισ φποπτεσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να περιλαμβάνονται οι 

προςπάκειεσ ειςαγωγισ άγνωςτων εντολϊν μζςω μιασ αίτθςθσ http ι οι απόπειρεσ 

τροποποίθςθσ του ςυςτιματοσ αρχείων. Όταν ανιχνευτεί μία φποπτθ δραςτθριότθτα, 

το HIDS προςπακεί να τερματίςει τθν ςφνοδο από τθν οποία εκκίνθςε θ επίκεςθ και 

ςτζλνει αυτόματα ζναν "ςυναγερμό" - ειδοποίθςθ ςτον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 

Η αρχι λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ ΗIDS βαςίηεται ςτο γεγονόσ πωσ ζνασ ειςβολζασ 

ςυνικωσ αφινει ψθφιακά ίχνθ από τισ δραςτθριότθτεσ που εκτελεί. τθν 

πραγματικότθτα, οι περιςςότεροι ειςβολείσ ςε ζνα ςφςτθμα επικυμοφν να 

αποκτιςουν τον πλιρθ ζλεγχο ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν ότι κϊδικα 
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και εφαρμογζσ αυτοί επικυμοφν. Μόνο οι «άπειροι» ειςβολείσ κα αμελοφςαν να 

καλφψουν τα ίχνθ τουσ, μθ εξαλείφοντασ τα αρχεία καταγραφισ και τισ φποπτεσ 

διεργαςίεσ. Για τον λόγο αυτό πολλοί ειδιμονεσ ςτθν αςφάλεια ςυνιςτοφν ςτουσ 

επόπτεσ ςυςτθμάτων να προωκοφν όλεσ τισ καταχωρίςεισ για τα αρχεία καταγραφισ 

ςε ζνα απομακρυςμζνο ςφςτθμα. Ζτςι, εάν ζνασ ειςβολζασ παραβιάςει τον 

προςτατευόμενο υπολογιςτι, τουλάχιςτον δεν κα μπορζςει να αλλάξει τα αρχεία 

καταγραφισ. Η ίδια βαςικι αρχι κα πρζπει να ιςχφει και για όλα τα υςτιματα 

Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν. 

 

 

Σχήμα 6: Τυπική Διάταξη ενόσ Host - Intrusion Detection System (HIDS)  
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ε γενικζσ γραμμζσ, ζνα ςφςτθμα HIDS χρθςιμοποιεί μια βάςθ δεδομζνων που 

περιζχει διάφορουσ κρίςιμουσ πόρουσ του ςυςτιματοσ που πρζπει να παρακολουκεί 

(π.χ. event logs) και ελζγχει τισ ειδικζσ περιοχζσ τθσ μνιμθσ ϊςτε να διαςφαλίηει πωσ 

δεν ζχουν αλλοιωκεί. Για κάκε ζνα πόρο το ςφςτθμα καταγράφει και αναλφει όλεσ τισ 

ιδιότθτεσ που ζχει ξεχωριςτά και δθμιουργεί ςυνικωσ με χριςθ ςυναρτιςεων 

κατακερματιςμοφ (hash functions) μια ειδικι τιμι, τθν οποία και αποκθκεφει ςε μια 

μία αςφαλι βάςθ δεδομζνων για τθν μετζπειτα επεξεργαςίασ τθσ.  

Ζνα HIDS παρακολουκεί ςε ζνα ςφςτθμα 

 Σθν ακεραιότθτα των αρχείων του 

 Σισ ειςερχόμενεσ και τισ εξερχόμενεσ ςυνδζςεισ 

 Σθν λειτουργία ςφνδεςθσ (login) και αποςφνδεςθσ (logout) των χρθςτϊν του 

 Σισ λειτουργίεσ των χρθςτϊν του για μθ ςυνθκιςμζνθ ςυμπεριφορά 

Για πιο λεπτομερι ανάλυςθ και καταγραφι των δεδομζνων ςχετικά με τα πακζτα και 

τισ διευκφνςεισ IP του εκάςτοτε ειςβολζα, ζνα ςφςτθμα HIDS χρθςιμοποιεί μια 

εναλλακτικι μζκοδο εφαρμογισ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ κάποιων τυπικϊν 

ςτοιχείων των ςυςτθμάτων NIDS. Αυτά τα δεδομζνα δεν κα μποροφςε να τα ςυλλζξει 

μόνο από το επίπεδο παρακολοφκθςθσ των εφαρμογϊν ενόσ μεμονωμζνου 

υπολογιςτι. Ζτςι, με τθ ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ το ςφςτθμα μπορεί και 

ςυγκεντρϊνει περιςςότερα ςτοιχεία - λεπτομζρειεσ για τον επιτικζμενο και τον τρόπο 

ειςβολισ του.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ ενόσ ςυςτιματοσ HIDS, ακολουκείται μια 

διαδικαςία αρχικοποίθςθσ των τιμϊν όλων των πόρων του ςυςτιματοσ που κα 

παρακολουκοφνται. Αυτό οδθγεί άμεςα ςτθν ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων 

(database) ϊςτε να υπάρχει πάντα θ τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ. Η 

δθμιουργία τθσ παραπάνω βάςθσ είναι ςυνικωσ μια αργι διαδικαςία, κακϊσ όλοι οι 

πόροι του ςυςτιματοσ πρζπει να ελεγχκοφν και οι τιμζσ να κατακερματιςτοφν 

(fragmentation) και να κρυπτογραφθκοφν (encryption).  

Σα ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα διακζτουν πλζον αρκετοφσ πόρουσ και τα 

ςυςτιματα HIDS πρζπει να τουσ παρακολουκοφν ςε ςυνεχι βάςθ, με αποτζλεςμα οι 
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ςυχνζσ αλλαγζσ ςτισ τιμζσ τθσ βάςθσ δεδομζνων να είναι αναπόφευκτεσ. Για να 

αντιμετωπιςτεί το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, ζνα HIDS είναι ςε κζςθ να παρζχει και 

άλλεσ περαιτζρω τεχνικζσ εντοπιςμοφ, όπωσ για παράδειγμα είναι θ καταγραφι και θ 

ενθμζρωςθ των αλλαγϊν ςτισ ιδιότθτεσ ενόσ αρχείου. Μετά τθ δθμιουργία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ βάςθσ, το ςφςτθμα παρακολουκεί όλουσ τουσ πόρουσ του εκάςτοτε 

ςυςτιματοσ και ςε περίπτωςθ εντοπιςμοφ κάτι φποπτου το «αναφζρει» άμεςα ςτον 

διαχειριςτι αςφαλείασ μζςω των αρχείων καταγραφισ ςυμβάντων. 

Ζνα ςφςτθμα HIDS ζχει καταςκευαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προςτατεφει επαρκϊσ 

και να μθν επιτρζπει εφκολα να τροποποιθκεί θ βάςθ δεδομζνων με τισ τιμζσ των 

event logs και των πόρων του. Εάν κάποιοσ ειςβολζασ καταφζρει να τροποποιιςει τα 

ςυγκεκριμζνα αρχεία τότε το ςφςτθμα δεν κα είναι ςε κζςθ να εντοπίςει τθν επίκεςθ, 

αφοφ δεν κα καταλάβει τθν αλλοίωςθ τθσ κατάςταςισ του ςε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ 

βάςθσ δεδομζνων του και ο ειςβολζασ κα αποκτιςει τον πλιρθ ζλεγχο του 

ςυςτιματοσ. Για να αποφευχκεί το παραπάνω ςενάριο κα πρζπει ο εκάςτοτε 

διαχειριςτισ (administrator) αςφαλείασ να λαμβάνει επιπρόςκετα μζτρα ϊςτε να 

εξαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα του HIDS ςυςτιματοσ. Ωσ μζτρο προςταςίασ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων του HIDS ςυνικωσ επιλζγεται θ κρυπτογράφθςθ τθσ βάςθσ αλλά και θ 

λιψθ αντιγράφου αςφαλείασ ϊςτε να υπάρχει ζνα ιςτορικό των αλλαγϊν τθσ βάςθσ. 

Σζλοσ, υπάρχει θ δυνατότθτα τα event logs να αποςτζλλονται ςε ειδικζσ «ςυςκευζσ» 

εκτόσ δικτφου μζςω ειδικϊν ςυνδζςεων που επιτρζπουν τθν μονόδρομθ και όχι τθν 

αμφίδρομθ επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό τα αρχεία κα αποκθκεφονται κάπου που 

ο διαχειριςτισ μπορεί να τα επεξεργαςτεί τοπικά και δεν κα υπάρχει δυνατότθτα ο 

εκάςτοτε ειςβολζασ να αποκτιςει απομακρυςμζνα πρόςβαςθ ςε αυτά. 
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Αδυναμίεσ - Ευπάθειεσ υςτημάτων HIDS 

Σα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία 

υπολογιςτϊν ζχουν αρκετζσ αδυναμίεσ, οι οποίεσ κακιςτοφν αυτι τθν λφςθ μθ 

πρακτικι για πολλά περιβάλλοντα. Κατ' αρχιν, τα περιςςότερα HIDS μποροφν να 

παρακολουκοφν μόνο ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ υπολογιςτϊν. Για παράδειγμα, μπορεί 

να προςτατεφουν μόνο web servers. Εάν ςτον εκάςτοτε server τρζχουν πολλαπλζσ 

υπθρεςίεσ, ζνα HIDS μπορεί να μθν καταφζρει να ανιχνεφςει μία ειςβολι. Αν και τα 

περιςςότερα ςυςτιματα HIDS παρακολουκοφν τισ βαςικότερεσ λειτουργίεσ ενόσ 

server, όπωσ είναι οι αλλαγζσ ςτα δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν, ζνασ 

ειςβολζασ μπορεί να βρει κάποιο τρόπο για να απενεργοποιιςει ζνα HIDS πριν 

επιχειριςει να κάνει οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςτο προςτατευόμενο ςφςτθμα. Εάν το 

HIDS απενεργοποιθκεί, ο κάκε ειςβολζασ είναι ελεφκεροσ να κάνει οτιδιποτε κζλει 

ςτο ςφςτθμα. 

Ζνα άλλο πρόβλθμα ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι τα ςυςτιματα HIDS τρζχουν απλϊσ 

ςαν μία διεργαςία παραςκθνίου και δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτισ «ηωτικζσ» λειτουργίεσ 

επικοινωνίασ του προςτατευόμενου ςυςτιματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το HIDS δεν 

μπορεί να μπλοκάρει τισ επικζςεισ που ζχουν ςαν ςτόχο τον ίδιο τον ςωρό 

πρωτοκόλλων. Για παράδειγμα, ςε μία επίκεςθ κατακλυςμοφ ςταγονιδίων (teardrop 

attack) χρειάηονται 20 ι περιςςότερα προβλθματικά πακζτα για να καταρρεφςει ζνασ 

server με τα Windows ςτον οποίο δεν ζχουν εγκαταςτακεί οι πρόςφατεσ ενθμερϊςεισ 

- διορκϊςεισ αςφαλείασ. Αν και ο χρόνοσ αυτόσ είναι αρκετόσ για να υπάρξει 

αντίδραςθ και να λθφκοφν τα κατάλλθλα αντίμετρα, ζνα HIDS κα ιταν εντελϊσ 

«αβοικθτο» ςε αυτι τθν περίπτωςθ, επειδι δεν κα ζβλεπε ποτζ τθ ςυγκεκριμζνθ 

κυκλοφορία. 

υνοψίηοντασ, κα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο 

αντιφατικό να «τρζχει» ζνα λογιςμικό ανίχνευςθσ ειςβολϊν ςτο ίδιο το ςφςτθμα που 

κζλουμε να προςτατζψουμε. Εάν ζνασ ειςβολζασ καταφζρει να διειςδφςει ςτον 

ςυγκεκριμζνο υπολογιςτι, μπορεί κάλλιςτα να παραβιάςει και το ίδιο το IDS. Μία 

τζτοια παραβίαςθ κα ςιμαινε ότι ο επιτικζμενοσ κατάφερε να καταρρίψει και τθν 

τελευταία γραμμι άμυνασ μασ. 
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Αποτελεςματικότητα - Αποδοτικότητα υςτημάτων HIDS 

Εκτόσ από τισ ιδθ αναφερκείςεσ ευπάκειεσ που αντιμετωπίηουν τα ςυςτιματα 

ανίχνευςθσ ειςβολϊν με βάςθ τθν προςταςία μεμονωμζνων υπολογιςτϊν, ςε πολλζσ 

των περιπτϊςεων είναι πλιρωσ αποτελεςματικά. αν παράδειγμα, υποκζτουμε ότι ο 

web server που κζλουμε να προςτατζψουμε βρίςκεται ςτθν αποςτρατικοποιθμζνθ 

ηϊνθ (demilitarized zone, DMZ) του δικτφου μασ. Η αποςτρατικοποιθμζνθ ηϊνθ 

«βρίςκεται» μεν πίςω από το firewall, αλλά είναι ζνασ απομονωμζνοσ τομζασ του 

δικτφου ο οποίοσ περιλαμβάνει μόνο τον web server. Σο firewall είναι διαμορφωμζνο 

ϊςτε να επιτρζπει μόνο τθν διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ του ΗΣΣΡ ζωσ τον web server. 

ε αυτι τθν διαμόρφωςθ, ζνα ςφςτθμα HIDS είναι αρκετό για τθν προςταςία του web 

server επειδι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ προςταςίασ παρζχεται από το firewall. Σο 

firewall είναι αυτό που πρζπει να διαςφαλίςει ότι θ μοναδικι κυκλοφορία που κα 

φτάνει ςτον web server είναι οι αιτιςεισ ΗΣΣΡ. Αυτό ςθμαίνει άμεςα, ότι δεν 

χρειάηεται καμία περαιτζρω ανθςυχία για τυχόν επικζςεισ ςε άλλεσ υπθρεςίεσ που 

τρζχουν ςτον web server. 

τθν παραπάνω περίπτωςθ, το μόνο που χρειάηεται να διαςφαλίςει ζνα HIDS είναι ότι 

δεν περιλαμβάνονται φποπτεσ αιτιςεισ για τθν προςπζλαςθ αρχείων, scripts ι 

εφαρμογζσ Java ςτισ αιτιςεισ HTTP. Αν και αυτι δεν είναι κακόλου μικρι ευκφνθ, 

περιορίηει ςθμαντικά τα είδθ των επικζςεων που καλείται να αντιμετωπίςει το HIDS. 

Σα ςυςτιματα HIDS, μποροφν επίςθσ να αποδειχκοφν εξαιρετικά χριςιμα ςε 

περιβάλλοντα δικτφων ςτα οποία κάκε ςφςτθμα ςυνδζεται ς' ζνα switch, δθλαδι 

αποτελεί ζναν ξεχωριςτό κλάδο ςτο δίκτυο. Μία τζτοια διαμόρφωοθ παρουςιάηεται 

ςτo χιμα 6. Όπωσ διαφαίνεται, ο κάκε υπολογιςτισ του δικτφου ςυνδζεται 

απευκείασ ςε ζνα switch. Ουςιαςτικά, αυτι θ διαμόρφωςθ ςθμαίνει ότι κάκε 

ςτακμόσ του δικτφου ζχει το δικό του collision domain, το switch απομονϊνει όλθ τθν 

κυκλοφορία που απευκφνεται ςε ζναν ςυγκεκριμζνο ςτακμό, ζτςι ϊςτε να τθν 

βλζπουν μόνο τα εμπλεκόμενα ςυςτιματα.  

Επειδι το switch απομονϊνει τισ ςυνόδουσ επικοινωνίασ μεταξφ των ςτακμϊν του 

δικτφου, ζνα βαςιηόμενο ςτο δίκτυο IDS δεν μπορεί να παρακολουκεί όλθ τθν 

διερχόμενθ κυκλοφορία του δικτφου. τθν περίπτωςθ, που ζνασ «ςτακμόσ» εκκινιςει 

μία επίκεςθ εναντίον του web server που τρζχει ςε ζναν Intranet Server του δικτφου, 
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τότε το NIDS δεν κα αντιλθφκεί τθν επίκεςθ και κατά ςυνζπεια δεν κα λάβει τα 

κατάλλθλα αντίμετρα. Αυτό ςθμαίνει, ότι θ επίκεςθ δεν κα εμφανίηεται κακόλου ςτα 

αρχεία καταγραφισ του ΝΙDS και θ εκδιλωςθ τθσ κα περάςει απόλυτα απαρατιρθτθ. 

Ζνα ςφςτθμα HIDS είναι ςε πολφ καλφτερθ κζςθ να προςτατζψει τον web server 

αυτοφ του δικτφου, κακϊσ τρζχει ςτο ςφςτθμα το οποίο προςτατεφει και δεν 

επθρεάηεται από τθν απομόνωςθ τθσ κυκλοφορίασ που οφείλεται ςτο switch. Με τον 

τρόπο αυτό, κα παρακολουκεί όλθ τθν κυκλοφορία που βλζπει ο web server και κατά 

ςυνζπεια κα μπορεί να προςτατζψει το ςφςτθμα από βαςιηόμενεσ ςτο ΗΣΣΡ 

επικζςεισ. 

Κλείνοντασ, κα ιταν καλό να τονίςουμε πωσ οι περιςςότεροι καταςκευαςτζσ 

προϊόντων switch δίνουν τθν δυνατότθτα να διαμορφωκεί μία από τισ κφρεσ του 

switch ςαν κφρα παρακολοφκθςθσ (monitoring port). Με τον τρόπο αυτό το εκάςτοτε 

switch κα μπορεί να ςτζλνει ζνα αντίγραφο όλθσ τθσ διερχόμενθσ κυκλοφορίασ ςε 

οποιοδιποτε ςφςτθμα ςυνδζεται ςε αυτι τθν κφρα. Εάν χρθςιμοποιιςουμε ζνα 

ςφςτθμα NIDS ς' ζνα περιβάλλον με switches, τότε πρζπει να ςυνδεκεί ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ κφρα παρακολοφκθςθσ για να διαςφαλιςτεί ότι το IDS κα μπορεί να 

ελζγχει όλθ τθν διερχόμενθ κυκλοφορία. 

5.3  NIDS  HIDS 

Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ ενότθτα, δεν υπάρχει κάποια «οριςτικι» 

απάντθςθ για το αν ζνα ςφςτθμα NIDS είναι αποτελεςματικότερο από κάποιο HIDS ι 

αντίςτροφα. Η χρθςιμοποίθςθ των δφο αυτϊν τφπων IDSs κα πρζπει να γίνεται αν όχι 

πάντα, τισ περιςςότερεσ φορζσ ςυγχρόνωσ. Αναλυτικότερα, ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ 

ειςβολϊν δικτφου κα πρζπει να περιλαμβάνεται - χρθςιμοποιείται ςε ζνα δίκτυο και 

αντίςτοιχα ζνα HIDS ςτουσ εκάςτοτε servers/workstations. 

Όπωσ όλα τα υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (IDS), ζτςι και τα ςυςτιματα NIDS και 

HIDS χαρακτθρίηονται από κάποια πλεονεκτιματα ςτον τρόπο ανίχνευςθσ επικζςεων 

και από οριςμζνεσ αδυναμίεσ τα οποία τα κακιςτοφν μθ αποτελεςματικά ςτθν 

λειτουργία τουσ. 
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Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των δφο αυτϊν τφπων υςτθμάτων Ανίχνευςθσ 

Ειςβολϊν, δθμιουργικθκαν και παρουςιάηονται αναλυτικά δφο ςυγκριτικοί πίνακεσ 

μεταξφ των υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν Δικτφου και αυτϊν με βάςθ τον Host. 

Network - Intrusion Detection Systems (NIDS) 

 

Host - Intrusion Detection Systems (HIDS) 

Μειονεκτήματα 

 Παφει να λειτουργεί εάν ο όγκοσ των 
πακζτων υπερβεί τισ «δυνατότθτεσ» του  

 Αντιμετϊπιςθ δυςκολίασ ςτο χειριςμό 
επικζςεων κρυπτογράφθςθσ 

 Switched δίκτυα 

 Δυςκολία ςτθν ικανότθτα ανίχνευςθσ 
πολλαπλϊν τφπων επικζςεων 

Ρλεονεκτήματα 

 Ικανά να παρακολουκοφν πολλαπλά 
λειτουργικά ςυςτιματα 

 Δεν ζχουν επίπτωςθ ςτθν ταχφτθτα του 
εκάςτοτε δικτφου 

 Δεν μποροφν να ανιχνευκοφν εφκολα από 
ειςβολείσ (attackers) 

 Ικανά να παρακολουκοφν τθν κίνθςθ ςε 
πολλοφσ υπολογιςτζσ 

Μειονεκτήματα 

 Η διαχείριςθ πολλαπλϊν ςυςτθμάτων 
είναι πιο δφςκολθ 

 Καταλαμβάνουν αρκετοφσ πόρουσ του 
υπολογιςτι 

 Δεν ζχουν ορατότθτα τθσ κίνθςθσ όλου 
του δικτφου 

 Είναι τα ίδια ευάλωτα ςε επικζςεισ 

Ρλεονεκτήματα 

 Ικανά να προςδιορίςουν αν θ επίκεςθ 
είναι επιτυχισ 

 Δεν επθρεάηονται από τθν 
κρυπτογράφθςθ 

 Δεν επθρεάηονται από switches 

 Ακριβισ ανίχνευςθ λόγω τθσ πλθκϊρασ 
δεδομζνων που μποροφν να ςυλλζξουν 
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Εικόνα 3: Network-Based IDS vs Host-Based IDS 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ, παρουςιάηει οριςμζνα «ςενάρια» επίκεςθσ ςε ζνα ανεξάρτθτο 

ςφςτθμα NIDS και HIDS αντίςτοιχα, κακϊσ και τα οφζλθ από τθν εφαρμογι και των 

δφο ςε ζνα δίκτυο ςυγχρόνωσ. 

 

Ρίνακασ 2: Σφγκριςη και εφαρμογή των ςυςτημάτων NIDS και HIDS 
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5.3.1  ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

ε κάκε περίπτωςθ, κα ιταν άτοπο να μποφμε ςτο δίλθμμα να επιλζξουμε μεταξφ των 

δφο παραπάνω αναφερκζντων υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν. Ο λόγοσ είναι 

ςαφισ, οι ςυγκεκριμζνοι δφο τφποι ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ ειςβολϊν διαφζρουν 

ςθμαντικά μεταξφ τουσ αλλά ςυμπλθρϊνουν ο ζνασ τον άλλο, με το κάκε ςφςτθμα να 

ζχει τα δικά του δυνατά και αδφνατα ςθμεία. 

Κατά ςυνζπεια, μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ για ζνα δίκτυο αποτελεί θ ορκι χριςθ και 

εφαρμογι των δφο αυτϊν ςυςτθμάτων, ϊςτε να ζχουμε ςαν αποτζλεςμα τθν 

καλφτερθ δυνατι επίβλεψθ - προςταςία του. Θα ιταν επωφελζσ για ζνα IDS να 

ενςωματϊςει πλιρωσ τα παραπάνω ςυςτιματα για να ολοκλθρϊςει τθν άμυνα του. 

Ζνα πραγματικά αςφαλζσ περιβάλλον για να παρζχει ζνα ςφςτθμα ιςχυρό και με 

βάςεισ που κα ζχουν ςαν ςφνολο τθ παρακολοφκθςθ, τθν ανταπόκριςθ και τθν 

ανίχνευςθ επικζςεων, απαιτείται τόςο ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου 

όςο και ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία 

μεμονωμζνων υπολογιςτϊν. 

Ωσ ςυμπζραςμα, κα πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι κανζνα ςφςτθμα από μόνο του δεν 

είναι ικανό να παρζχει επαρκι προςταςία ςε ζνα υπολογιςτικό περιβάλλον, αλλά κα 

πρζπει να υποςτθρίηεται από ζμπειρουσ διαχειριςτζσ - επόπτεσ και ςαφι πολιτικι 

αςφαλείασ που κα καλφπτει λεπτομερϊσ όλα τα πικανά και «απίκανα» ςενάρια που 

μποροφν να ςυμβοφν. 
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5.4  Hybrid IDS 

Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία των υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (IDS) είναι κατά 

κάποιο τρόπο υβριδικι των δφο προθγοφμενων, εξετάηοντασ τθ ςυμπεριφορά 

εφαρμογϊν και αναλφοντασ τα application log files. Σα υβριδικά IDS, χρθςιμοποιοφν 

ςυνδυαςμό από τισ παραπάνω «πθγζσ» για τθν επίτευξθ και τθν εξαςφάλιςθ 

καλφτερων αποτελεςμάτων με τθν υψθλότερθ κάλυψθ ςε ότι αφορά τθν ανίχνευςθ 

ειςβολϊν. Λειτουργοφν ςυνικωσ παρόμοια με τα NIDS παρακολουκϊντασ τα 

διακινοφμενα πακζτα και ςυγκρίνοντασ τα με τισ καταχωρθμζνεσ υπογραφζσ 

επικζςεων. Η διαφορά τουσ είναι, πωσ θ παραπάνω διαδικαςία χρθςιμοποιείται μόνο 

για τα πακζτα που υπάρχουν ςε ζναν ςυγκεκριμζνο κόμβο του δικτφου ςτον οποίο 

«τρζχει» το υβριδικό ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν.   

Ζνα υβριδικό IDS αποτελείται από τρεισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ 

 Κεντρικό φςτθμα Διαχείριςθσ  

 Network-Based IDS (NIDS) 

 Host-Based IDS (HIDS)  

υμπεραςματικά, τα υβριδικά IDS (Hybrid IDS) απαιτοφν πολφ λιγότερουσ πόρουσ ςε 

ςχζςθ με τα NIDS και HIDS διορκϊνοντασ ι καταργϊντασ πολλά από τα προβλιματα 

τουσ. Ζνα βαςικό παράδειγμα είναι θ ςωςτι λειτουργία ςε ςυςτιματα με 

κρυπτογραφθμζνεσ επικοινωνίεσ και ςε switched δίκτυα, όπου υπάρχει μεγάλθ 

δικτυακι κίνθςθ πακζτων. Σο παραπάνω πρόβλθμα γινόταν εντονότερο με τθ 

χρθςιμοποίθςθ των εικονικϊν ιδιωτικϊν δικτφων, τα λεγόμενα VPNs (virtual private 

networks). 
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Σχήμα 7: Hybrid IDS 

 

5.5  Log File Monitor - LFM 

Σα εργαλεία παρακολοφκθςθσ των αρχείων καταγραφισ (Log File Monitor, LFM), 

«διαβάηουν» τα αρχεία καταγραφισ ςυμβάντων που παράγονται από τισ υπθρεςίεσ 

του δικτφου, αναηθτϊντασ για νζεσ μορφζσ – μοτίβα επικζςεων. Σα αρχεία 

καταγραφισ ςυμβάντων (event logs) είναι μία πολφτιμθ πθγι πλθροφοριϊν, αλλά 

λόγω του μεγάλου όγκου δεδομζνων που περιζχουν μόνο μία αυτοματοποιθμζνθ 

προςζγγιςθ ςτο κζμα του ελζγχου τουσ μπορεί να είναι επιτυχισ. Πριν γίνει θ επιλογι 

για το κατάλλθλο λογιςμικό παρακολοφκθςθσ δικτφου, όταν δθμιουργείται ζνα πλάνο 

για τον ζλεγχο των αρχείων καταγραφισ ςυμβάντων είναι απαραίτθτο να 

ακολουκθκοφν τα τρία παρακάτω βιματα. 

1. Κακοριςμόσ πλθροφοριϊν λιψθσ του δικτφου.  

2. Εντοπιςμόσ των αρχείων καταγραφισ ςυμβάντων που περιζχουν αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ. 

3. Κακοριςμόσ καταχωρίςεων των αρχείων καταγραφισ που κα προκαλοφν τθν 

ενεργοποίθςθ ενόσ ςυναγερμοφ (alert). 
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Σα εργαλεία παρακολοφκθςθσ των αρχείων καταγραφισ ςυμβάντων (LFM), 

επιχειροφν να ανιχνεφςουν ειςβολζσ αναλφοντασ τα αρχεία καταγραφισ ςυμβάντων 

του ςυςτιματοσ. Παρακολουκοφν και καταγράφουν τα log files που δθμιουργοφνται 

από τισ υπθρεςίεσ δικτφου, με τρόπο παρόμοιο όπωσ τα NIDS και ψάχνουν για 

πρότυπα (patterns) ςτα αρχεία καταγραφισ που «δείχνουν» ότι κάποιοσ ειςβολζασ 

επιτίκεται. Για παράδειγμα, ζνα βαςικό LFM μπορεί να κάνει αναηιτθςθ (search) για 

ζνα Apache access.log αρχείο, με το χαρακτθριςτικό αίτθμα / cgi-bin /. Παρακάτω 

φαίνεται ζνα αρχείο καταγραφισ ςάρωςθσ CGI ςε ζναν web server. 

Log Generated - /cgi-bin/ 

======================================================== 

127.0.0.1 - - [14/Jun/2012:09:48:14 -0400] [ccc] "HEAD /cgi-bin/test-cgi HTTP/1.0" 404 0 

127.0.0.1 - - [14/Jun/2012:09:48:14 -0400] [ccc] "HEAD /cgi-bin/nph-test-cgi HTTP/1.0" 404 0 

127.0.0.1 - - [14/Jun/2012:09:48:14 -0400] [ccc] "HEAD /cgi-bin/phf HTTP/1.0" 404 0 

127.0.0.1 - - [14/Jun/2012:09:48:14 -0400] [ccc] "HEAD /cgi-bin/phf.pp HTTP/1.0" 404 0 

127.0.0.1 - - [14/Jun/2012:09:48:14 -0400] [ccc] "HEAD /cgi-bin/phf.cgi HTTP/1.0" 404 0 

127.0.0.1 - - [14/Jun/2012:09:48:14 -0400] [ccc] "HEAD /cgi-bin/websendmail HTTP/1.0" 404 0 

======================================================== 

Ζνα δφςκολο ερϊτθμα που «απαςχολεί» και αφορά τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ 

των αρχείων καταγραφισ, είναι ποιά ςυμβάντα κα ενεργοποιοφν τουσ ςυναγερμοφσ 

(alerts). υνικωσ οι διαχειριςτζσ των LFM, ζχουν ςαν ςθμείο εκκίνθςθσ  τον εντοπιςμό 

οποιαςδιποτε προςπάκειασ αναμετάδοςθσ, ςυγκρίνοντασ τθ διεφκυνςθ ΙΡ του 

υπολογιςτι που επιχειρεί τθν αναμετάδοςθ ζναντι μιασ λίςτασ διευκφνςεων ΙΡ από 

ζγκυρα ςυςτιματα αναμετάδοςθσ. Επιπρόςκετα, μποροφν να αναηθτοφν τθ 

ςυγκεκριμζνθ εντολι αναμετάδοςθσ ςτα αρχεία καταγραφισ. Ζνασ βαςικόσ τρόποσ 

για να γίνεται θ επαλικευςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ ενόσ Log File Monitor που ιδθ 

χρθςιμοποιείται, είναι θ δθμιουργία ενόσ περιςτατικοφ παρόμοιο με αυτά που είναι 

άξια εντοπιςμοφ. Με τθν ςυγκεκριμζνθ τακτικι μποροφμε να διαςφαλίςουμε ότι το 

LFM που χρθςιμοποιείται κα ανταποκρικεί με τον αναμενόμενο τρόπο εάν ςυμβοφν 

πραγματικά παρόμοια περιςτατικά. 
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Εργαλεία παρακολοφκθςθσ των αρχείων καταγραφισ ςυμβάντων  

 To Logcheck, είναι ζνα τυπικό LFM λογιςμικό, που βοθκά και επιλφει τα 

προβλιματα επιτόπου από παραβιάςεισ αςφαλείασ ςτα αρχεία καταγραφισ, 

ςτζλνοντασ αυτομάτωσ τα αποτελζςματα μζςω e-mail ςτον διαχειριςτι του 

εκάςτοτε log file monitor. Πολλά HIDS περιλαμβάνουν ιδθ δικά τουσ log-checking 

λογιςμικά, όμοια με το Logcheck.  

 Σο Logsurfer, είναι ζνα εργαλείο καταγραφισ ελζγχου παρόμοιο με το Logcheck, 

αλλά με τθν πρόςκετθ δυνατότθτα να χειρίηεται επιπρόςκετα πολλαπλά 

μθνφματα και δυναμικοφσ κανόνεσ (rule set). Σο Logsurfer είναι ζνα πολφ γριγορo, 

ευζλικτo και τεκμθριωμζνο εργαλείο LFM γραμμζνο ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

"C". Λειτουργεί και διαβάηει οποιαδιποτε αρχεία  κειμζνου και μπορεί να 

«τρζχει» κατά διαςτιματα ι ςυνεχϊσ, με χρονικά όρια τα όρια των πόρων του 

εκάςτοτε ςυςτιματοσ. 

 

 Σο Swatch (Simple Log WATCHer) είναι ζνα πρόγραμμα αρχείων καταγραφισ 

γεγονότων, που αφορά τα λειτουργικά ςυςτιματα UNIX. Είναι γραμμζνο ςε 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ Perl και παρακολουκεί όλα τα ενεργά μθνφματα του 

ςυςτιματοσ, όπωσ αυτά καταγράφονται ςε ζνα αρχείο καταγραφισ μζςω του 

βοθκθτικοφ προγράμματοσ UNIX syslog. Σο Swatch ζχει ςχεδιαςτεί για να 

ενθμερϊνει τουσ διαχειριςτζσ (administrators) του ςυςτιματοσ από πικανι 

υπερφόρτωςθ, λόγω μεγάλθσ ποςότθτασ των δεδομζνων καταγραφισ. 

Παρακολουκεί τα αρχεία καταγραφισ, φιλτράρει τα ανεπικφμθτα ςτοιχεία και 

λαμβάνει μία ι περιςςότερεσ ενζργειεσ simple user-specified, βαςιςμζνεσ πάνω ςε 

γνωςτά πρότυπα αρχείων καταγραφισ. Ενϊ τα περιςςότερα LFM καταγραφισ και 

ανάλυςθσ ςαρϊνουν τα logs περιοδικά, το Swatch κάνει ςαρϊςεισ ςε πραγματικό 

χρόνο (real-time), όπου ςυγχρόνωσ δθμιουργεί και τισ κατάλλθλεσ ειδοποιιςεισ 

προσ τουσ διαχειριςτζσ για ςοβαρά προβλιματα του ςυςτιματοσ. 
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The Swatch Startup Script 

---------------------------------------------------------------------- 

#!/bin/sh 

# Simple Log Watcher Program 

 

case "$1" in 

'start') 

  /usr/bin/swatch --daemon --config-file=/etc/swatch.conf --

tail-file=/var/log/auth.log --pid-file=/var/run/swatch.pid 

  ;; 

'stop') 

  PID=`cat /var/run/swatch.pid` 

  kill $PID 

  ;; 

*) 

  echo "Usage: $0 { start | stop } 

  ;; 

esac 

exit 0 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Ζνα τυπικό παράδειγμα, ενόσ Log File Monitor κα μποροφςε να είναι ζνα πρόγραμμα 

ανάλυςθσ για log files ενόσ HTTP server, το οποίο ψάχνει για ειςβολείσ που 

προςπακοφν να εκμεταλλευκοφν γνωςτά κενά αςφαλείασ, όπωσ είναι θ επίκεςθ - phf, 

(PHF Attack).  Ακολοφκωσ, παρουςιάηεται ζνα δείγμα από μια ενζργεια ρφκμιςθσ 

παραμζτρων του Swatch. 

Sample Swatch configuration script 

------------------------------- 

watchfor /[dD]enied|/DEN.*ED/ 

echo bold 

bell 3 

mail 

exec "/etc/call_pager 5512345 08" 
------------------------------- 

 

το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, το Swatch αναηθτά μια γραμμι που ταιριάηει με ζνα 

μοτίβο που περιζχει τισ λζξεισ denied ι Denied, ι κάτι που ξεκινά με το "DEN"  και 

τελειϊνει με "ED". Όταν βρίςκει μια γραμμι που περιζχει μία από αυτζσ τισ τρεισ 

ςυμβολοςειρζσ αναηιτθςθσ, τονίηει τθ ςυγκεκριμζνθ γραμμι με ζντονουσ χαρακτιρεσ 

και ςυγχρόνωσ ακοφγεται ζνασ ιχοσ επί 3 (bell 3). Σζλοσ, εκτελεί το / etc / call_pager 

με τισ παραπάνω δεδομζνεσ επιλογζσ. 
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The Swatch Command 

------------------------------------------------------------- 

/usr/bin/swatch --daemon --config-file=/etc/swatch.conf --tail-

file=/var/log/auth.log --pid-file=/var/run/swatch.pid 

------------------------------------------------------------- 

Η χριςθ ενόσ εργαλείου παρακολοφκθςθσ των αρχείων καταγραφισ ςυμβάντων 

(LFM) ςε ςυνδυαςμό με ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν ςε δίκτυα (NIDS), 

αποτελεί μία δυναμικι και ιδιαίτερα ιςχυρι προςζγγιςθ για τθν αςφάλεια ενόσ 

δικτφου. 
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Ρεριοριςμοί & Ραραποίηςη Δεδομζνων των Συςτημάτων NIDS 

 

Με βάςθ όςων αναφζρκθκαν μζχρι τϊρα, τα ςυςτιματα NIDS ζχουν ζναν αξιόπιςτο 

και λειτουργικό μθχανιςμό αςφαλείασ, με τθν δθμοτικότθτα τουσ να αυξάνεται 

ανοδικά και ςτακερά. Όμωσ, όπωσ όλα τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν ζτςι και 

αυτά ζχουν μειονεκτιματα και ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ.  

ε παλαιότερθ ζρευνα, που είχε γίνει από τθν Secure Networks Inc. ςε πολλά 

ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου, αποκαλφφκθκαν πολλά τρωτά ςθμεία των 

ςυςτθμάτων NIDS. Σα αποτελζςματα των δοκιμϊν, ζδειξαν κενά αςφαλείασ ςε 

διάφορα ςυςτιματα NIDS τα οποία δίνουν ςε ζναν ειςβολζα τθ δυνατότθτα να 

εκκινιςει μία επίκεςθ θ οποία κα μποροφςε να περάςει εντελϊσ απαρατιρθτθ.  

H ςυγκεκριμζνθ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςε δφο βαςικοφσ τομείσ προβλθμάτων: 

Πρϊτον, ςτθν δυνατότθτα των ςυςτθμάτων NIDS να εντοπίηουν τα παραποιθμζνα 

δεδομζνα και δεφτερον, ςτισ επικζςεισ οι οποίεσ ζχουν ςαν ςτόχο το ίδιο το ςφςτθμα 

NIDS. Σο ςυμπζραςμα ιταν, ότι τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν που 

παρακολουκοφν τθν κυκλοφορία του δικτφου δεν είναι πάντοτε ςε κζςθ να 

ανιχνεφουν αξιόπιςτα όλεσ τισ επικζςεισ. 

Ουςιαςτικά, κανζνα από τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου που 

εξετάςτθκαν δεν επαναςυναρμολογοφςε τα πακζτα ΙΡ με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο 

όπωσ τα ςυςτιματα που επικοινωνοφν μζςω ΙΡ. Σο αποτζλεςμα ιταν, να υπάρχουν 

οριςμζνεσ διαφορζσ μεταξφ του τι αντιλαμβάνεται το NIDS και του τι μπορεί να 

χειριςτεί το ςφςτθμα που λαμβάνει. Ζνα από τα βαςικά προβλιματα που αποκάλυψε 

θ παραπάνω ζρευνα, ιταν ότι οριςμζνα NIDS δεν ζλεγχαν το πεδίο checksum τθσ 

κεφαλίδασ των πακζτων ΙΡ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται υποχρεωτικά από το ςφςτθμα και 

θ αλλαγι τθσ τιμισ αυτοφ του πεδίου κα υποχρζωνε το NIDS να καταγράψει 

διαφορετικό μζγεκοσ δεδομζνων από αυτό που μπορεί να χειριςτεί το ςφςτθμα που 

λαμβάνει. 

 

 

 

 

6 
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Αποκωδικοποίηςη τησ κεφαλίδασ ενόσ πακζτου ΙΡ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Η ζρευνα ανζφερε ςαν παράδειγμα τθν επίκεςθ phf-cgi attack. Ενα NIDS επιχειρεί να 

ανιχνεφςει αυτι τθν επίκεςθ αναηθτϊντασ το αλφαρικμθτικό "phf" ςτο τμιμα 

δεδομζνων όλων των αιτιςεων ΗΣΣΡ. Εάν, ανιχνεφςει αυτι τθν ακολουκία 

χαρακτιρων, το NIDS υποκζτει ότι λαμβάνει χϊρα μία τζτοια επίκεςθ. Ζνασ 

«πονθρόσ» ειςβολζασ κα μποροφςε να ςτείλει μία ςειρά πακζτων με ζναν χαρακτιρα 

ςτο κάκε ζνα για να παράγει το αλφαρικμθτικό "phoof". Ο ειςβολζασ κα μποροφςε 

κατόπιν να τροποποιιςει τθν τιμι του πεδίου checksum, ζτςι ϊςτε κάκε πακζτο που 

περιζχει το γράμμα "ο" να ζχει άκυρθ τιμι ς' αυτό το πεδίο. αν αποτζλεςμα, αν και 

το ςφςτθμα το οποίο ελζγχει τθν τιμι του πεδίου checksum βλζπει μόνο το 

αλφαρικμθτικό phf, το NIDS το οποίο δεν ελζγχει αυτό το πεδίο κεωρεί ότι αυτό που 

μεταδόκθκε είναι το αλφαρικμθτικό phoof. 

Αν και αυτι θ διαφορά ςτον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηεται θ κυκλοφορία του 

δικτφου είναι ζνα ζγκυρο ηιτθμα το οποίο κα πρζπει να μασ απαςχολεί πάντοτε, δεν 

είναι ανυπζρβλθτο. Μετά από τθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, τα περιςςότερα «πακζτα» 

NIDS που παρουςίαςαν αυτό το πρόβλθμα, ςε επόμενεσ νεότερεσ εκδόςεισ τουσ το 

διόρκωςαν. Σζτοιου είδουσ προβλιματα είναι ςυνικθ ςε οποιαδιποτε τεχνολογία και 
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ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ, για αυτό και δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι θ αςφάλεια των 

δικτφων είναι ζνασ ςτάςιμοσ και αμετάβλθτοσ τομζασ. 

Δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ, να είναι οποιοδιποτε NIDS απευκείασ προςπελάςιμο 

από κάκε υπολογιςτι του δικτφου. Για τθν εξζταςθ τθσ κυκλοφορίασ του δικτφου δεν 

απαιτείται μόνο μία ζγκυρθ διεφκυνςθ ΙΡ. Σα μόνα ςυςτιματα που χρειάηονται 

επικοινωνία μεταξφ τουσ είναι: 

 Ο αιςκθτιρασ (sensor) 

 Η κονςόλα ελζγχου (console) 

 To firewall ι το router 

 Ζνα ςφςτθμα το οποίο λειτουργεί ςαν DNS server 

Ο διαχωριςμόσ τθσ επικοινωνίασ που απαιτείται για τθν λειτουργία ενόσ NIDS από τισ 

κανονικζσ επικοινωνίεσ του δικτφου, μπορεί να επιτευχκεί εφκολα χρθςιμοποιϊντασ 

ζνα ξεχωριςτό ιδιωτικό δίκτυο με ιδιωτικό χϊρο όλων των διευκφνςεων ΙΡ. τθν 

πραγματικότθτα, θ επικοινωνία των υποςυςτθμάτων του NIDS κα μποροφςε να 

γίνεται μζςω του κανονικοφ δικτφου, εν αγνοία των υπόλοιπων ςυςτθμάτων, εφόςον 

απενεργοποιθκεί θ δυνατότθτα δρομολόγθςθσ. Αν και ο αιςκθτιρασ (sensor) 

χρειάηεται πολλά πρωτόκολλα ΙΡ και κατά ςυνζπεια μία διεφκυνςθ ΙΡ ςτο κφριο 

δίκτυο, θ διεφκυνςθ αυτι δεν χρειάηεται να είναι ζγκυρθ. Σισ περιςςότερεσ φορζσ, οι 

υπολογιςτζσ ςτουσ οποίουσ τρζχει ο αιςκθτιρασ και θ κονςόλα ενόσ NIDS 

χρθςιμοποιοφν τον χϊρο διευκφνςεων ενόσ υποδικτφου. Αν και μποροφν να 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και με τον DNS server, δεν μποροφν να επικοινωνοφν με 

οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα χρθςιμοποιεί μία διεφκυνςθ από το υποδίκτυο. Αυτό 

οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν ςυςκευζσ οι οποίεσ να δρομολογοφν τθν 

κυκλοφορία μεταξφ αυτϊν των δυο τομζων του δικτφου. Επίςθσ, το NIDS δεν μπορεί 

να ςτζλνει ι να λαμβάνει δεδομζνα από ςυςτιματα τα οποία βρίςκονται ζξω από το 

firewall. Μία πολφ βαςικι ερϊτθςθ είναι, τι ςυμβαίνει όταν ο αιςκθτιρασ του NIDS 

προςπακεί να παρακολουκιςει όλθ τθν κυκλοφορία του δικτφου. Όπωσ αναφζραμε, 

ο αιςκθτιρασ ενόσ NIDS καταγράφει όλθ τθν κυκλοφορία που διακινείται μζςα ςε ζνα 

δίκτυο, και όχι μόνο τθν κυκλοφορία του δικοφ του υποδικτφου. Αυτό ςθμαίνει ότι 

είναι απόλυτα «ικανόσ» να παρακολουκεί όλθ τθν κυκλοφορία που διακινείται ςτο 

τοπικό δίκτυο, ςυμπεριλαμβανομζνων και των επικοινωνιϊν μεταξφ των υπολογιςτϊν 
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του υποδικτφου και του internet. Μπορεί κατόπιν να αναφζρει όλα τα ευριματα του 

ςτθν κονςόλα, μζςω του υποδικτφου. 

Ο αιςκθτιρασ και θ κονςόλα ενόσ ΝΙDS είναι ευπρόςβλθτα ςε «εςωτερικζσ» 

επικζςεισ. Εάν κάποιοσ χριςτθσ από ζνα δίκτυο ανακαλφψει τθν διεφκυνςθ ΙΡ του 

ΝΙDS, είναι απλό κζμα να αλλάξει ι να παραποιιςει τθν τοπικι διεφκυνςθ για να 

προςπελάςει απευκείασ τον αιςκθτιρα και τθν κονςόλα του ΝΙDS ςε ζνα υποδίκτυο. 

Η κατάςταςθ αυτι χαρακτθρίηεται με τον όρο "security through obscurity", τα 

ςυςτιματα παραμζνουν αςφαλι μόνο για όςο χρόνο δεν γνωρίηει κανείσ ποφ είναι 

κρυμμζνα. Ωςτόςο, κακιςτϊντασ αυτά τα ςυςτιματα εντελϊσ απροςπζλαςτα από το 

Internet περιορίηεται δραματικά το εφροσ των πικανϊν ςθμείων επίκεςθσ και 

απλοποιείται θ διαδικαςία αποκάλυψθσ του ειςβολζα. 

Για τθν ςωςτι αντιμετϊπιςθ των εςωτερικϊν επικζςεων ςε ζνα ςφςτθμα NIDS, 

πρζπει να επιλεγεί ζνα NIDS το οποίο δεν απαιτεί το πρωτόκολλο ΙΡ. Για παράδειγμα, 

ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου που υποςτθρίηουν τθν παρακολοφκθςθ 

δικτφων από ζναν υπολογιςτι ςτον οποίο δεν ζχει ςυςχετιςτεί το πρωτόκολλο ΙΡ με 

το παρακολουκοφμενο δίκτυο. Χωρίσ διεφκυνςθ ΙΡ, το ςφςτθμα είναι απροςπζλαςτο - 

"άτρωτο" ςε οποιαδιποτε μορφι βαςιηόμενθσ ςτθν ΙΡ επίκεςθ. Αυτό ςθμαίνει επίςθσ 

ότι κα πρζπει να γίνουν ειδικζσ προβλζψεισ και ρυκμίςεισ ςτθν κονςόλα 

παρακολοφκθςθσ. υγκεκριμζνα, κα πρζπει είτε να λειτουργεί θ κονςόλα του ΝΙDS 

ςτο ίδιο ςφςτθμα με τον αιςκθτιρα, είτε να γίνει εγκατάςταςθ μιασ δεφτερθσ κάρτα 

δικτφου ςτο ςφςτθμα με τον αιςκθτιρα ζτςι ϊςτε να μπορεί να επικοινωνεί με τθν 

κονςόλα μζςω ενόσ ιδιωτικοφ υποδικτφου. 

Ζνασ ειςβολζασ, για να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτον αιςκθτιρα ι ςτθν κονςόλα του 

ΝΙDS κα πρζπει να περάςει από το firewall και να παραβιάςει τον DNS server. Εάν το 

ΝΙDS δεν είναι απευκείασ προςπελάςιμο, προφανϊσ δεν μπορεί να δζχεται 

απευκείασ επικζςεισ. Όπωσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ των firewalls, ο αιςκθτιρασ 

ενόσ ΝΙDS που χρθςιμοποιεί το πρωτόκολλο ΙΡ για να επικοινωνιςει με το δίκτυο κα 

πρζπει να κωρακιςτεί όςο το δυνατόν περιςςότερο πριν χρθςιμοποιθκεί. 

υγκεκριμζνα, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι ζχουν εγκαταςτακεί οι πιο πρόςφατεσ 

διορκϊςεισ - ενθμερϊςεισ για τθν αςφάλεια, κακϊσ και ότι το ςφςτθμα δεν τρζχει 

οποιεςδιποτε μθ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ. Ζνα καλά κωρακιςμζνο ςφςτθμα είναι 
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πολφ πιο ανκεκτικό ςτισ επικζςεισ και κατά ςυνζπεια αποτελεί πολφ καλφτερθ 

πλατφόρμα για τθν εκτζλεςθ λειτουργιϊν αςφάλειασ - παρακολοφκθςθσ.  

6.1  Αντίμετρα των Συςτημάτων NIDS 

Μαηί με τισ λειτουργίεσ καταγραφισ και προειδοποίθςθσ, ζνα NIDS ζχει ςτθν διάκεςθ 

του δφο επιπλζον βαςικζσ μεκόδουσ αποτροπισ επικζςεων: 1) Σθ διακοπι ςυνόδου 

(session disruption) και 2) Σθν τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ (filter rule 

manipulation). Αυτζσ οι μζκοδοι αποτροπισ διαφζρουν ανάλογα με το προϊόν, αλλά 

ςε αυτι τθν ενότθτα κα εξετάςουμε ςε γενικό επίπεδο τα ιςχυρά και αδφνατα τουσ 

ςθμεία.  

 Διακοπή ςυνόδου (session disruption) 

Η διακοπι ςυνόδου (session disruption), είναι το ευκολότερο αντίμετρο NIDS προσ 

υλοποίθςθ. Αν και υπάρχουν οριςμζνεσ παραλλαγζσ ςτθν υλοποίθςθ του, ςτθν πιο 

βαςικι τθσ μορφι θ διακοπι ςυνόδου εκτελείται από το ΝΙDS, το οποίο διακόπτει τθν 

ςφνοδο επικοινωνίασ και ςτα δφο άκρα όταν ανιχνεφςει μία επίκεςθ. Μία τζτοια 

ενζργεια μπορεί να μθν εμποδίηει τον ειςβολζα να εκκινιςει επόμενεσ επικζςεισ, 

αλλά δεν κα του επιτρζψει να προκαλζςει περαιτζρω ηθμιά κατά τθν τρζχουςα 

ςφνοδο. 

Για παράδειγμα, ο αιςκθτιρασ του ΝΙDS εντοπίηει ζναν ειςβολζα ο οποίοσ προςπακεί 

να ςτείλει μία ακολουκία χαρακτιρων κατά τθν διάρκεια μιασ ςυνόδου FΣΡ. Εάν 

υλοποιθκεί ςωςτά, αυτι θ επίκεςθ κα μποροφςε να παρζχει ςτον ειςβολζα 

πρόςβαςθ μζςω του FΣΡ ςε οριςμζνα παλαιότερα ςυςτιματα. Αυτό το επίπεδο 

πρόςβαςθσ παραχωρείται χωρίσ να απαιτείται κάποια πιςτοποίθςθ μζςω κωδικοφ 

πρόςβαςθσ και ο ειςβολζασ κα μποροφςε να διαβάςει ι να γράψει ςε οποιοδιποτε 

αρχείο του ςυςτιματοσ. 

Εάν ενεργοποιθκεί το αντίμετρο διακοπισ ςυνόδου, ο αιςκθτιρασ του ΝΙDS κα 

εντοπίςει κατ' αρχιν και κα καταγράψει αυτι τθν πικανι επίκεςθ και κατόπιν κα 

ςτείλει παραποιθμζνα πακζτα ACK/FIN ςτα δφο άκρα τθσ ςυνόδου για να κλείςει τθ 

ςφνδεςθ. Ο αιςκθτιρασ του ΝΙDS κάνει αυτι τθν ενζργεια προςποιοφμενοσ ότι είναι 

το ςφςτθμα που βρίςκεται ςτο άλλο άκρο τθσ ςφνδεςθσ. Για παράδειγμα, κα ζςτελνε 
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ζνα πακζτο ΑCK/FIN ςτον ειςβολζα χρθςιμοποιϊντασ τθν διεφκυνςθ προζλευςθσ ΙΡ, 

τουσ αρικμοφσ κφρασ και τουσ αρικμοφσ ακολουκίασ του FTP server. Ουςιαςτικά αυτι 

θ ενζργεια κα ζκλεινε τθν ςφνοδο επικοινωνίασ, εμποδίηοντασ τον ειςβολζα να 

προςπελάςει το ςφςτθμα αρχείων. Ανάλογα με το είδοσ του αιςκθτιρα NIDS, ο 

αιςκθτιρασ μπορεί να προςπακοφςε να μπλοκάρει όλεσ τισ επικοινωνίεσ από το 

επιτικζμενο ςφςτθμα, για ζνα κακοριηόμενο από τον διαχειριςτι χρονικό διάςτθμα. 

Αν και θ διακοπι ςυνόδου (session disruption) είναι ζνα ιςχυρό αντίμετρο, ζχει τουσ 

περιοριςμοφσ τθσ. Για παράδειγμα, επικζςεισ όπωσ είναι θ επίκεςθ κατακλυςμοφ 

ςταγονιδίων (teardrop attack), θ διακοπι ςυνόδου δεν είναι ςε κζςθ να τθν 

μπλοκάρει. Αν και το ΝΙDS ζχει αρκετό χρόνο για να αντιδράςει ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

επίκεςθ μζςω FΣΡ, δεν κα μποροφςε όμωσ να αντιδράςει αρκετά γριγορα για να 

προςτατζψει ζναν υπολογιςτι από μία επίκεςθ κατακλυςμοφ ςταγονιδίων, αφοφ 

αρκεί ζνα και μόνο επιτικζμενο πακζτο ΙΡ για να καταρρεφςει το ςφςτθμα. 

 

 Τροποποίηςη κανόνων φιλτραρίςματοσ (filter rule manipulation) 

Οι αιςκθτιρεσ οριςμζνων ΝIDS ζχουν τθν δυνατότθτα να τροποποιοφν τουσ κανόνεσ 

φιλτραρίςματοσ ενόσ firewall ι ενόσ δρομολογθτι (router), με ςτόχο τθν αποτροπι 

ςυνεχιηόμενων επικζςεων. Σο μζτρο αυτό εμποδίηει τθ περαιτζρω κυκλοφορία από το 

επιτικζμενο ςφςτθμα ςτον ςτόχο του. Σο ΝΙDS προςκζτει ζνα νζο φίλτρο ςτο εκάςτοτε 

firewall, το οποίο μπλοκάρει όλθ τθν ειςερχόμενθ κυκλοφορία που προζρχεται από 

τθν φποπτθ διεφκυνςθ ΙΡ. Αν και θ τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ είναι 

μία ιςχυρι καινοτομία, ζχει και αυτι τουσ περιοριςμοφσ τθσ. Παρακάτω, κα 

αναδείξουμε τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ. 

Η τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ, μπορεί να προκαλζςει πρόβλθμα εάν ο 

ειςβολζασ παραποιιςει τθν διεφκυνςθ ενόσ server ι ενόσ site ςτο ίντερνετ, με το 

οποίο χρειάηεται να επικοινωνεί ο εκάςτοτε οργανιςμόσ ι επιχείρθςθ και εκκινιςει 

από εκεί τθν επίκεςθ του. Σο ΝΙDS κα αντιλθφκεί τθν επίκεςθ και κα εφαρμόςει ζναν 

κανόνα φιλτραρίςματοσ ςτον αντίςτοιχο server ι site για να απαγορεφςει τθν 

πρόςβαςθ από τθν διεφκυνςθ προζλευςθσ του ειςβολζα θ οποία ζχει παραποιθκεί 

και κατά ςυνζπεια κα καταςτιςει αδφνατθ τθν επικοινωνία του οργανιςμοφ με το 

ςυγκεκριμζνο site. 
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Η δυνατότθτα τροποποίθςθσ των κανόνων φιλτραρίςματοσ ςε πραγματικό χρόνο 

(real-time), ενϊ το ςφςτθμα βρίςκεται ςε λειτουργία κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί 

από κάποιον για τθν ζναρξθ μιασ επίκεςθσ άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ (DoS - Denial of 

Service). Εάν ο ειςβολζασ τροποποιιςει ςκόπιμα τθν διεφκυνςθ προζλευςθσ ΙΡ για να 

προκαλζςει αλλαγζσ ςτουσ κανόνεσ φιλτραρίςματοσ, το αντίςτοιχο firewall κα 

ςταματιςει τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ, λόγω υπερχείλιςθσ. Κατά τθ διάρκεια που 

αλλάηουν οι κανόνεσ φιλτραρίςματοσ, ακόμθ και οι ενεργζσ ςφνοδοι επικοινωνίασ, 

μπορεί επίςθσ να τερματιςτοφν. 

Πλεονεκτήματα 

Από τθν πλευρά των πλεονεκτθμάτων, θ τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ 

μπορεί να αποτρζψει μία επίκεςθ προκαλϊντασ πολφ λιγότερθ κυκλοφορία ςτο 

δίκτυο ςε ςφγκριςθ με τθ διακοπι ςυνόδου (session disruption). Μόλισ ζνα ΝIDS 

τροποποιιςει τουσ κανόνεσ φιλτραρίςματοσ (filter rule manipulation), θ ςχετιηόμενθ 

με τθν επίκεςθ κυκλοφορία ςταματά. Με τθ διακοπι ςυνόδου, το ΝΙDS ζπρεπε να 

προςπακεί διαρκϊσ για να κλείςει κάκε ςφνοδο που ςχετίηεται με μία επίκεςθ. Για 

παράδειγμα, ζνασ «επίμονοσ» ειςβολζασ κα μποροφςε να αυξιςει ςθμαντικά τθν 

κυκλοφορία ςτο εκάςτοτε δίκτυο. 

Μειονεκτήματα 

Τπάρχουν περιπτϊςεισ, όπου θ τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ δεν είναι 

πάντα πλιρωσ αποτελεςματικι. Ζνα βαςικό πρόβλθμα είναι, τι γίνεται εάν θ 

διεφκυνςθ προζλευςθσ ΙΡ του επιτικζμενου ςυςτιματοσ ανικει ςτο δίκτυο που 

προςτατεφει το  firewall. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ τροποποίθςθ των κανόνων 

φιλτραρίςματοσ δεν κα ζχει καμία απολφτωσ επίδραςθ. Επειδι θ ςχετιηόμενθ με τθν 

επίκεςθ κυκλοφορία δεν διζρχεται ποτζ από το firewall, δεν υπόκεινται ςτουσ 

κανόνεσ φιλτραρίςματοσ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι θ αλλαγι των κανόνων 

φιλτραρίςματοσ τθσ κυκλοφορίασ δεν πρόκειται να επθρεάςει τθν επίκεςθ. 

Επίςθσ, ζνασ ειςβολζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει μία παραποιθμζνθ διεφκυνςθ ΙΡ 

αντί για τθσ πραγματικισ. Ακόμθ κι αν το firewall αρχίςει να μπλοκάρει τθν αρχικι 

επίκεςθ, το μόνο που χρειάηεται να κάνει ο ειςβολζασ είναι να επιλζξει μία 

διαφορετικι και παραποιθμζνθ διεφκυνςθ για να παρακάμψει τον νζο κανόνα. 
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Αντίκετα, με τθ διακοπι ςυνόδου ζνα ΝΙDS «αντιδρά» βαςιηόμενο ςτθν υπογραφι 

των επικζςεων και όχι ςτθν διεφκυνςθ προζλευςθσ ΙΡ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςαν 

αντίμετρο, θ διακοπι ςυνόδου μπορεί να απωκεί ςυνεχϊσ μία επίκεςθ ενϊ θ 

τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ όχι. Ζνα ΝΙDS κα μποροφςε να κάνει 

διαδοχικζσ αλλαγζσ ςτουσ κανόνεσ, επιχειρϊντασ να μπλοκάρει όλεσ τισ 

παραποιθμζνεσ διευκφνςεισ όταν τισ ανιχνεφει. Εάν ο ειςβολζασ αλλάηει γριγορα τθν 

διεφκυνςθ προζλευςθσ ΙΡ, το ΝIDS δεν κα καταφζρει ποτζ να τον «προλάβει». 

Απαιτείται κάποιο χρονικό διάςτθμα, ςυνικωσ από 10 ζωσ 20 δευτερόλεπτα μζχρι το 

ΝΙDS και το firewall να ολοκλθρϊςουν τθν αλλαγι ςτουσ κανόνεσ φιλτραρίςματοσ. 

Σισ περιςςότερεσ φορζσ, θ τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ (filter rule 

manipulation) χρθςιμοποιείται για επικζςεισ οι οποίεσ κεωροφνται εξαιρετικά 

καταςτροφικζσ. Για παράδειγμα, παλαιότερα ςυςτιματα που δεν είχαν 

εγκατεςτθμζνεσ τισ κατάλλθλεσ διορκϊςεισ ιταν ευάλωτα ςε επικζςεισ τφπου "Ping 

Of Death - POD". Μία μορφι επίκεςθσ θ οποία προκαλεί τθν κατάρρευςθ του ςωροφ 

πρωτοκόλλων ΙΡ ςτο ςφςτθμα - ςτόχο, ςτζλνοντασ του ζνα πακζτο ICMP (Internet 

Control Message Protocol) με πολφ μεγάλο μζγεκοσ. ε ζνα δίκτυο που περιλαμβάνει 

παλαιότερα ςυςτιματα, κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν εγκαταςτακεί οι 

απαιτοφμενεσ διορκϊςεισ, ϊςτε θ τροποποίθςθ των κανόνων φιλτραρίςματοσ να 

είναι ςε κζςθ να μπλοκάρει κάκε είδουσ επικζςεισ. Αν και οι ςυχνζσ αλλαγζσ των 

κανόνων κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να προκαλζςουν μία κατάςταςθ άρνθςθσ 

εξυπθρζτθςθσ, το να επιτρζπεται οποιαδιποτε διζλευςθ κυκλοφορίασ ςε ζνα δίκτυο 

είναι ςίγουρο ότι κα διακόψει κάκε επικοινωνία που βαςίηεται ςτισ IP διευκφνςεισ. 

Δεν είναι ςυμβατά όλα τα NIDS με όλα τα firewalls και όλουσ τουσ δρομολογθτζσ 

(router) που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά. υνεπϊσ, ενϊ θ διακοπι ςυνόδου μπορεί να 

χρθςιμοποιείται από οποιοδιποτε ΝΙDS τθν υποςτθρίηει, θ τροποποίθςθ των κανόνων 

φιλτραρίςματοσ μπορεί να χρθςιμοποιείται μόνο εάν υπάρχει ζνα ςυμβατό ςφςτθμα 

firewall. 
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6.2  NIDS Consolidation: Ενοποίηςη Δεδομζνων 

ε μία προςπάκεια όχι μόνο να ξεπεραςτοφν οι περιοριςμοί των παραδοςιακϊν IDS, 

αλλά επίςθσ να αναπτυχκοφν νζεσ και πιο ενεργθτικζσ μορφζσ άμυνασ, οι πρόςφατεσ 

ζρευνεσ που αφοροφν τα ςυςτιματα ΝΙDS οδεφουν προσ τθ ςφντθξθ ι αλλιϊσ 

ενοποίθςθ των δεδομζνων. 

υνδυάηοντασ τισ πλθροφορίεσ των πακζτων που μεταδίδονται από τουσ servers, μαηί 

με πλθροφορίεσ από άλλεσ πθγζσ, τα ςυςτιματα NIDS μποροφν να βρίςκουν με πολφ 

μεγαλφτερθ ακρίβεια δεδομζνα για μία επίκεςθ. 

 

 

 Μηνφματα Συςτήματοσ 

Αν και ςυνικωσ τα περιςςότερα δεδομζνα - πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με ζνα 

ςφςτθμα καταχωροφνται ςτα αρχεία καταγραφισ, αυτό δεν ιςχφει πάντα είτε λόγω 

προβλθμάτων ςτθν διαμόρφωςθ είτε επειδι το λειτουργικό ςφςτθμα δεν διακζτει τθν 

παραπάνω δυνατότθτα. Σο ςφςτθμα NIDS χρθςιμοποιεί τα μθνφματα ςυςτιματοσ για 

να δθμιουργιςει μία ςυνολικι εικόνα ολόκλθρου του δικτφου θ οποία επιτρζπει τον 

ςυνδυαςμό - ενοποίθςθ των δεδομζνων για τθν εφρεςθ πλθροφοριϊν και ανάλυςθ 

μοτίβων από τθν κατάςταςθ του εκάςτοτε δικτφου. 

 Αρχεία Καταγραφήσ 

Σα περιςςότερα λειτουργικά ςυςτιματα μποροφν να διαμορφωκοφν ζτςι ϊςτε να 

καταγράφουν με κάκε λεπτομζρεια τθν κατάςταςθ τουσ ανά πάςα ςτιγμι, μαηί με 

ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία από κάκε ςυςτατικό του εκάςτοτε λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. 

Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι ζνασ Mail Server, o οποίοσ καταγράφει όχι μόνο τον 

χρόνο άφιξθσ των μθνυμάτων αλλά και τθ διεφκυνςθ ΙΡ του server από τον οποίο 

προιλκαν. Ενα ΝΙDS, κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ για να 

«ανιχνεφςει» τθν διαδρομι που ακολοφκθςε ζνα κακόβουλο - παραπλανθτικό e-mail 

και να ενθμερϊςει όλουσ τουσ mail servers ενόσ δικτφου ϊςτε να μπλοκάρουν 

οποιαδιποτε μθνφματα προζρχονται από τον ςυγκεκριμζνο server. 

 

Ρηγζσ Δεδομζνων 
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 Simple Network Management Protocol (SNMP) 

Σο πρωτόκολλο SNMP, επιτρζπει ςτισ ςυςκευζσ του δικτφου να επικοινωνοφν με ζνα 

κεντρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και να αναφζρουν όχι μόνο ποια δεδομζνα 

μεταφζρονται, αλλά και το πϊσ λειτουργοφν. Για παράδειγμα, ζνασ δρομολογθτισ ο 

οποίοσ ενθμερϊνει το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του δικτφου, αναφζροντασ τον όγκο 

τθσ κυκλοφορίασ που διζρχεται ανά δευτερόλεπτο από ζνα ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα 

επικοινωνίασ. Ζνα ςφςτθμα NIDS μπορεί να χρθςιμοποιιςει αυτό το ςτοιχείο για να 

εξακριβϊςει εάν κάποιοσ ειςβολζασ επιχειρεί μία επίκεςθ άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ. 

 Σφςτημα Αρχείων 

Η χριςθ κάποιου εργαλείου για τθ δθμιουργία και ςφγκριςθ υπογραφϊν αρχείων 

μπορεί να προςκζςει μία ιςχυρι τελευταία γραμμι άμυνασ ςε ζνα δίκτυο. Αν και ζνα 

τζτοιο εργαλείο δεν πρόκειται να εμποδίςει ζναν ειςβολζα να διειςδφςει ςε ζνα 

ςφςτθμα μπορεί τουλάχιςτον να ειδοποιιςει τουσ διαχειριςτζσ του εκάςτοτε 

ςυςτιματοσ εάν τροποποιθκοφν τα αρχεία. Ζνα παράδειγμα, ςυςτιματοσ ςφγκριςθσ 

υπογραφϊν αρχείων είναι θ χριςθ του Tripwire που φαίνεται ςτθν Εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4: Tripwire Manager - File Access Permission Change 
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 Καταγραφή Εντολών 

Αρκετά λειτουργικά ςυςτιματα δεν είναι ςχεδιαςμζνα - διαμορφωμζνα ϊςτε να 

καταγράφουν κάκε εντολι που ειςάγουν οι χριςτεσ. Η ενοποίθςθ δεδομζνων NIDS 

είναι ειδικά ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να αντιπαρζρχεται τον παραπάνω περιοριςμό, 

αποκαλφπτοντασ μοτίβα τα οποία μπορεί να μθν είναι εμφανι ςτα αρχεία 

καταγραφισ του ςυςτιματοσ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα κα μποροφςε να είναι μία 

εντολι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να διαγράφει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ενόσ 

οργανιςμοφ. Η ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, αν και ιδιαίτερα καταςτροφικι δεν παραβιάηει 

και δεν επθρεάηει τθν ακεραιότθτα του ςυςτιματοσ. 

 Συμπεριφορά των χρηςτών 

υμπλθρωματικά ωσ προσ τθν παρακολοφκθςθ των εντολϊν που ειςάγουν οι χριςτεσ, 

θ κανονικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν δθμιουργεί με τον χρόνο τα δικά τθσ «μοτίβα». 

Αναλφοντασ ςυνεχϊσ τθν δραςτθριότθτα των χρθςτϊν ζναντι του προφίλ κάκε 

λογαριαςμοφ, τα ςυςτιματα ΝΙDS μποροφν να εξακριβϊςουν εάν ζχει παραβιαςτεί ο 

λογαριαςμόσ ενόσ χριςτθ, αποτρζποντασ οποιεςδιποτε περαιτζρω απόπειρεσ 

διείςδυςθσ ςτα εκάςτοτε ςυςτιματα.  

υμπεραςματικά, αν και το ςκεπτικό τθσ ανάλυςθσ όλων των δεδομζνων που 

ςχετίηονται με τουσ χριςτεσ, τθν ςυμπεριφορά τουσ, τα ςυςτιματα και το δίκτυο 

φαίνεται απλό, ςτθν πραγματικότθτα θ ενοποίθςθ δεδομζνων NIDS είναι αρκετά 

πολφπλοκθ. Βαςίηεται ςε εξειδικευμζνουσ μακθματικοφσ τφπουσ και απαιτεί 

ςθμαντικότατουσ πόρουσ υποςτιριξθσ για να λειτουργιςει αποτελεςματικά. Ακόμθ 

και τότε όμωσ, είναι εξαιρετικά υποκειμενικι και πειραματικι. Ωςτόςο, θ ενοποίθςθ 

δεδομζνων NIDS ζχει φζρει ζνα είδοσ επανάςταςθσ ςτθν αςφάλεια, μζςω μιασ 

ςυνεργατικισ προςζγγιςθσ με κοινοφσ τρόπουσ αντίδραςθσ όλων των δικτφων που 

επθρεάηουν μία επίκεςθ. 
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N E T W O R K  –  I N T R U S I O N  D E T E C T I O N  S Y S T E M S 

 
 

         Snort: Ένα Δημοφιλές ύστημα Ανίχνευσης Δικτυακών Επιθέσεων 
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“ Όποιοσ επικυμεί να προβλζψει το μζλλον πρζπει να ςυμβουλευτεί το παρελκόν, 

γιατί τα γεγονότα πάντα μοιάηουν με εκείνα που ζχουν ιδθ ςυντελεςτεί ”   

                                                                                                                                   –Niccolò Machiavelli 

 

Snort: Ζνα Δημοφιλζσ Σφςτημα Ανίχνευςησ Ειςβολών Δικτφου 

  

7.1  Ειςαγωγή 

τον τομζα των υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Δικτυακϊν Επικζςεων, το Snort αποτελεί ζνα 

από τα πλζον διαδεδομζνα, αποτελεςματικά και αξιόπιςτα ςυςτιματα. Πρόκειται για 

ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ και αποτροπισ - παρεμπόδιςθσ ειςβολϊν (IDS/IPS), όπου 

αναπτφχκθκε από τθν Sourcefire και διατίκεται δωρεάν υπό τθν GNU General Public 

License μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Snort - www.snort.org. Δθμιουργόσ του 

είναι ο Martin Roesch, o οποίοσ ξεκίνθςε τθν ανάπτυξθ του κϊδικα ςε γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ "C", αξιοποιϊντασ μια ςειρά από κανόνεσ (π.χ. υπογραφζσ, 

πρωτόκολλα) με ςκοπό τθν προςταςία του εκάςτοτε δικτφου υπολογιςτϊν. 

Θεωρείται, ζνα από τα καλφτερα NIDS προγράμματα ανοιχτοφ κϊδικα (open source), 

ικανό να πραγματοποιεί ανάλυςθ κίνθςθσ όλου του δικτφου (traffic analysis), να 

καταγράφει και να αποκθκεφει ςε πραγματικό χρόνο (real-time) κάκε πακζτο IP που 

ειςζρχεται ςε αυτό και τζλοσ να «αξιολογεί» τθν επικινδυνότθτα του. Η ανάπτυξθ και 

θ υλοποίθςθ του ζχει γίνει κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να λειτουργεί ςε μία μεγάλθ 

ποικιλία λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (π.χ. Windows, Linux, MacOS, Solaris). 

Πολλοί αναλυτζσ και ειδικοί ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ Δικτφων και υςτθμάτων, 

χαρακτθρίηουν το Snort ωσ ζνα «ιδιαίτερο» lightweight IDS. Ο χαρακτθριςμόσ 

«ιδιαίτερο», βαςίςτθκε ςτο γεγονόσ τθσ ελεφκερθσ διάκεςθσ του πθγαίου κϊδικα, 

όπου αποτζλεςε κίνθτρο και πρόκλθςθ για ζνα μεγάλο αρικμό ανκρϊπων, με 

αποτζλεςμα τθ ςταδιακι αλλά ςχετικά γριγορθ δθμιουργία μίασ μεγάλθσ κοινότθτασ 

από άτομα που αςχολοφνται με το Snort. Ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κοινότθτασ, 

είναι να γίνει το Snort ακόμα πιο ευζλικτο, γριγορο και αποτελεςματικό, με τθ 

προςκικθ νζων λειτουργιϊν και τθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων του. Ο όροσ 

lightweight ζχει να κάνει κυρίωσ με το μικρό μζγεκοσ του «πακζτου» του Snort και τθν 

7 
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ευκολία εφαρμογισ - χριςθσ του, το οποίο μαηί με τον πθγαίο του κϊδικα δεν 

ξεπερνάει τα 6 ΜΒ. 

7.2  Ο ςκοπόσ του Snort 

Όπωσ προαναφζρκθκε, το Snort είναι μία εφαρμογι ανοιχτοφ κϊδικα (open source), 

κάτι που ςθμαίνει ότι εκτόσ από τθ δωρεάν διάκεςθ τθσ, οποιοςδιποτε κζλει μπορεί 

να δει και να επεξεργαςτεί τον κϊδικα τθσ. Σο παραπάνω, δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 

κακζνα να ρυκμίςει τον μεγάλο αρικμό υπογραφϊν (signatures) που ζχει ιδθ το 

Snort ςφμφωνα με τισ δικζσ του ανάγκεσ, ενϊ επίςθσ μπορεί να φτιάξει και να 

προςκζςει τισ δικζσ του «υπογραφζσ». υνικωσ, οι υπογραφζσ των επικζςεων είναι 

δθμόςια διακζςιμεσ από διάφορουσ προγραμματιςτζσ. ε αυτό το ςθμείο, πρζπει να 

αναφερκεί ότι παλαιότερεσ εκδόςεισ του Snort δεν χειρίηονταν καλά τον 

κατακερματιςμό των πακζτων και χρθςιμοποιοφνταν ςε δίκτυα μικροφ μεγζκουσ και 

με μικρό ςχετικά bandwidth. Πλζον, μζςα από διάφορεσ εκδόςεισ και πολλζσ εξελίξεισ 

ςτθ μορφι του, το Snort ζχει φτάςει ςτθν ζκδοςθ 2.9.3, θ οποία ζχει αλλάξει ριηικά 

τον μθχανιςμό εντοπιςμοφ υποςτθρίηοντασ ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ - μετάδοςθσ ςε 

δίκτυα τθσ τάξθσ των Gigabit bandwidth. τθν Εικόνα 5, βλζπουμε μία «λίςτα» μιασ 

προςπάκειασ ςάρωςθσ κυρϊν. 

 

Εικόνα 5: Port Scan 

Η αποτελεςματικότθτα του Snort κινείται - βρίςκεται ςε πολφ υψθλά επίπεδα, 

ςυγκρίςιμα και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ανϊτερα από εκείνα των αντίςτοιχων 

ακριβϊν εμπορικϊν προϊόντων. Οι βελτιϊςεισ που ζχουν γίνει ςτισ τελευταίεσ 

εκδόςεισ του, ζχει εκτοξεφςει το Snort ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των IDSs τθσ αγοράσ.  

Αναλυτικότερα, το Snort μπορεί να «εκτελζςει» και να πραγματοποιιςει ανάλυςθ 

πρωτοκόλλων, εφρεςθ και ταίριαςμα περιεχομζνων από επίπεδο δικτφου μζχρι 
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επίπεδο εφαρμογισ του μοντζλου του OSI, εξετάηοντασ IP πακζτα για τθν ανίχνευςθ 

ενόσ μεγάλου εφρουσ δικτυακϊν επικζςεων ςυςτιματοσ και δικτφων. Επικζςεισ, όπωσ 

θ υπερχείλιςθ καταχωρθτϊν (buffer overflows),  θ κρυφι ςάρωςθ πορτϊν (stealth 

portscans), οι CGI τφπου επικζςεισ (CGI attacks), οι διερευνιςεισ πρωτοκόλλου SMB 

(SMB probes), οι επικζςεισ τφπου fingerprinting αναγνϊριςθσ του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ (OS fingerprinting attempts) και πολλζσ άλλεσ, μποροφν να ανιχνευτοφν 

και να αποτραποφν ενεργά. Οι ειδοποιιςεισ για τισ παραπάνω επικζςεισ γίνονται ςε 

πραγματικό χρόνο (real-time) και εκτόσ από τθν καταγραφι και τθν αποκικευςθ τουσ 

ςε κάποιο alert file, το Snort ζχει τθν δυνατότθτα να ειδοποιεί - ενθμερϊνει με ζνα 

κατάλλθλο μινυμα τον διαχειριςτι (administrator) του εκάςτοτε δικτφου μζςα από 

διαφορετικά προγράμματα, όπωσ το Syslog, αρχεία κακοριςμζνα από τον χριςτθ ι 

οποιοδιποτε άλλο Unix socket. Σα πακζτα καταγράφονται ςτο δίςκο είτε ςε ζνα 

TCPDump Binary File, είτε ςε μορφι text ςτα directories που δθμιουργοφνται με βάςθ 

τθν IP διεφκυνςθ τθσ πθγισ. 

 

Εικόνα 6: Μοντζλο Αναφοράσ OSI 
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Σο Snort για να περιγράφει τθν κίνθςθ τθν οποία κα ςυλλζγει και κα εξετάηει, 

χρθςιμοποιεί μία ευζλικτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ κακοδθγοφμενθ από κανόνεσ, θ 

οποία ςυνδυάηει όλα τα πλεονεκτιματα των μεκόδων ανίχνευςθσ που βαςίηονται και 

ςτθρίηονται ςτισ υπογραφζσ (signatures). Τπάρχουν ακόμθ και πρόςκετα εργαλεία τα 

οποία επεξεργάηονται τα δεδομζνα που αποκθκεφει το Snort και τα αποκθκεφουν ςε 

οποιαδιποτε επικυμθτι μορφι βάςεων δεδομζνων (π.χ. XML). Άλλα εργαλεία 

εκτελοφν επιπλζον «εξωτερικζσ» δουλειζσ μζςω του Snort, όπωσ για παράδειγμα 

είναι θ ανίχνευςθ portscan και θ ςτατιςτικι ανίχνευςθ ανωμαλιϊν των διαφόρων 

πακζτων. το χιμα 8, απεικονίηεται ζνα απλό παράδειγμα τοποκζτθςθσ του Snort ςε 

ζνα δίκτυο. ε αυτό το παράδειγμα, θ κίνθςθ προσ το διαδίκτυο «φεφγει» από το 

εςωτερικό δίκτυο μζςω του firewall προσ τον εξωτερικό δρομολογθτι (router). Σο 

ςφςτθμα που λειτουργεί το Snort, τοποκετείται ανάμεςα ςτον εξωτερικό 

δρομολογθτι και ςτο firewall για να παρακολουκεί τόςο τθν ειςερχόμενθ όςο και τθν 

εξερχόμενθ κίνθςθ του δικτφου.  

 

 

Σχήμα 8: Snort 
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Όταν το Snort εκτελείται διαβάηει και ελζγχει όλουσ τουσ ενεργοποιθμζνουσ κανόνεσ 

(rules). τθν ςυνζχεια, οι κανόνεσ αυτοί ζρχονται ςτον επιλογζα κανόνων που τουσ 

κατατάςςει ςε ομάδεσ. Αυτι θ επεξεργαςία γίνεται πριν από οποιαδιποτε 

επεξεργαςία πακζτων ι ροισ δεδομζνων. Αφοφ οι κανόνεσ του Snort ζχουν πλζον 

χωριςτεί ςε ομάδεσ, κάκε ειςερχόμενο ι εξερχόμενο πακζτο ελζγχεται με τθν 

αντίςτοιχθ ομάδα κανόνων ανάλογα με τισ παραμζτρουσ του εκάςτοτε πακζτου. Για 

παράδειγμα, υποκζτουμε ότι το Snort χρθςιμοποιεί 2000 κανόνεσ, αυτοί οι κανόνεσ 

χωρίηονται ςε ομάδεσ ανάλογα με το πρωτόκολλο μεταφοράσ και εφαρμογισ. Ζτςι, 

800 από αυτοφσ τουσ κανόνεσ μπορεί να μπουν ςτθν ομάδα των HTTP Client κανόνων 

και 150 ςτθν ομάδα των HTTP Server κανόνων. Όταν το Snort προχωριςει ςτθ 

διαδικαςία επεξεργαςίασ των πακζτων, κάκε πακζτο περνά από τον διαχειριςτι των 

ομάδων και ανάλογα με τισ παραμζτρουσ του, ελζγχεται από τθν κατάλλθλθ ομάδα. 

7.3  Χαρακτηριςτικά ειςαγωγήσ και ανάπτυξησ του Snort 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, το Snort είναι ζνα ςφςτθμα 

προςταςίασ του εκάςτοτε δικτφου, που του επιτρζπει να «ακροάηεται» και να αναλφει 

τθν οποιαδιποτε κίνθςθ μζςα ςε αυτό για πικανζσ επικζςεισ. Παρακάτω ακολουκεί 

μία λίςτα που ςυγκεντρϊνει και αναλφει τουσ λόγουσ, κακϊσ και τα κφρια 

χαρακτθριςτικά που μασ οδιγθςαν ςτθν επιλογι του Snort ζναντι των αντίςτοιχων 

ανταγωνιςτικϊν εμπορικϊν ςυςτθμάτων. 

Λόγοι επιλογήσ 

1. Ελεφκερο λογιςμικό 

Σο Snort είναι ζνα ελεφκερο λογιςμικό, που ςθμαίνει ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

δωρεάν. Αν και για να αποκτθκεί θ πρόςβαςθ ςτουσ πιο πρόςφατουσ κανόνεσ (rules), 

κα πρζπει να καταβάλλουμε ζνα ποςό ανάλογα με τθ χριςθ και το πλικοσ των 

ςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν, θ διαφορά του ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

αντίςτοιχα NIDS είναι ότι διατίκεται δωρεάν ο πθγαίοσ του κϊδικασ.  Σο γεγονόσ 

αυτό, δεν «δείχνει» το παραμικρό πρόβλθμα ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν που μπορεί να προςφζρει.   
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2. Τποςτιριξθ πολλϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων 

Σο Snort, είναι ςχεδιαςμζνο και ςυμβατό ζτςι ϊςτε να λειτουργεί ςε πολλά και 

διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα. Μπορεί να λειτουργιςει τόςο ςε πλατφόρμεσ 

όπωσ το Linux, το Solaris και το MacOS όςο και ςε διανομζσ βαςιςμζνεσ ςτα 

Windows.  

3. Σακτικι αναβάκμιςθ 

Η αναβάκμιςθ και θ «ςυντιρθςθ» του Snort γίνεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, 

με αποτζλεςμα οι διορκϊςεισ και οι προςκικεσ των χαρακτθριςτικϊν του να είναι 

άμεςα διακζςιμεσ για τθν ομαλι λειτουργία του. Ακόμθ, ο κάκε εγγεγραμμζνοσ 

χριςτθσ ςτθν κοινότθτα του Snort μπορεί να κατεβάςει όλεσ τισ νζεσ υπογραφζσ 

(signatures) επικζςεων, μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του. 

4. Εφχρθςτοσ και ευζλικτοσ τρόποσ διαμόρφωςθσ 

Ο εκάςτοτε χριςτθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να ρυκμίηει και να διαμορφϊνει με μεγάλθ 

ευελιξία τισ επικζςεισ που κα κζλει να ανιχνεφει το Snort για αυτόν, κακϊσ και τον 

τρόπο με τον οποίο κα παρουςιάηει τα αποτελζςματα του. Επιπλζον, o τρόποσ 

κακοριςμοφ των κανόνων (rules) με βάςθ τουσ οποίουσ «ςυμπεριφζρεται» το 

ςφςτθμα ςτα πακζτα που κυκλοφοροφν ςε ζνα δίκτυο, είναι απλόσ και εφχρθςτοσ. 

Είναι τόςο ρυκμίςιμο, που όλα τα ςτοιχεία που το απαρτίηουν (π.χ. αρχεία 

διαμόρφωςθσ), μαηί με τουσ κανόνεσ που αναφζραμε και χρθςιμοποιεί είναι 

διακζςιμα ϊςτε να προςαρμόηονται με βάςθ τισ προτιμιςεισ και ανάγκεσ των 

χρθςτϊν του εκάςτοτε δικτφου.  

5. Ανάλυςθ και άμεςθ ειδοποίθςθ ςε πραγματικό χρόνο 

Η ικανότθτα του Snort να αναλφει όλθ τθ διακινοφμενθ κίνθςθ, καταγράφοντασ 

(logging) ςε πραγματικό χρόνο τα IP πακζτα που ειςζρχονται και κυκλοφοροφν ςε ζνα 

δίκτυο, το κακιςτά ζνα από τα πλζον πολφτιμα και ςθμαντικά NIDS ανίχνευςθσ 

μεγάλου εφρουσ επικζςεων (π.χ. DoS/DDoS, portscans, buffer overflow attacks). 

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ φποπτθσ δραςτθριότθτασ  το Snort παρζχει ςτισ τελευταίεσ 

του εκδόςεισ  άμεςθ ειδοποίθςθ των διαχειριςτϊν των εκάςτοτε δικτφων, θ οποία 

μπορεί να πραγματοποιθκεί με πολλοφσ και ποικίλουσ τρόπουσ (π.χ. e-mail). 
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6. Φιλικό και γριγορο περιβάλλον 

Σο κφριο χαρακτθριςτικό που κάνει το Snort να μθν κακυςτερεί - κολλάει και να 

ξεχωρίηει από τα υπόλοιπα του είδουσ του, είναι θ ελάχιςτθ «απαίτθςθ» που ζχει ςε 

κατανάλωςθ υπολογιςτικϊν πόρων για τθν λειτουργία του. Επίςθσ, το περιβάλλον 

χριςθσ του χαρακτθρίηεται από ζνα ιδιαίτερα εφχρθςτο και φιλικό προγραμματιςτικό 

interface. 

7. Μεγάλθ υποςτθριηόμενθ κοινότθτα 

Σο ςθμαντικό ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα, είναι να βρίςκεται και να υπάρχει πίςω 

από αυτό μία καλά οργανωμζνθ κοινότθτα (community) που κα το ςτθρίηει, κα το 

ενθμερϊνει και γενικϊσ κα το βελτιϊνει με διάφορεσ νζεσ καινοτόμεσ ιδζεσ. Πλζον, το 

Snort αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτά και διαδεδομζνα προγράμματα NIDS, 

χρθςιμοποιοφμενο από πολλζσ χιλιάδεσ χρθςτϊν και με μία μεγάλθ κοινότθτα να το 

(υπο)ςτθρίηει. Αποτζλεςμα αυτϊν, είναι να υπάρχει ζνα πολφ μεγάλο υλικό 

τεκμθρίωςθσ όςον αφορά τθν λειτουργία και τισ «δυνατότθτεσ» του. 

7.4  Καταςτάςεισ λειτουργίασ  

Πολλοί άνκρωποι που βρίςκονται - «ανικουν» ςτον χϊρο τθσ Εφαρμοςμζνθσ 

Πλθροφορικισ και κυρίωσ άτομα από τον χϊρο τθσ Αςφάλειασ Δικτφων και 

υςτθμάτων, γνωρίηουν το Snort ςαν ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν δικτφου 

(NIDS). Όμωσ ςτθν ουςία δεν είναι μόνο αυτό, εκτόσ από τθν λειτουργία του ςαν NIDS, 

το Snort είναι μία single-threaded εφαρμογι θ οποία μπορεί να ρυκμιςτεί ζτςι ϊςτε 

να λειτουργεί με τζςςερισ διαφορετικοφσ τρόπουσ.  

υνεπϊσ, το Snort χαρακτθρίηεται από τζςςερισ διαφορετικζσ καταςτάςεισ 

λειτουργίασ (modes), που τισ περιςςότερεσ φορζσ εκτελοφνται ςε ςυνδυαςμό μεταξφ 

τουσ και ορίηονται από τον εκάςτοτε χριςτθ κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ με 

τον οριςμό παραμζτρων (parameter). 

 

 

 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
79 

 

Σα modes λειτουργίασ του Snort 

1) Packet Sniffer Mode  

Όταν επιλζγεται αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ, το Snort ζχει τθν ικανότθτα να διαβάηει 

τα ειςερχόμενα πακζτα κακϊσ αυτά περνάνε από το εκάςτοτε δίκτυο, να τα 

αποκωδικοποιεί  και να τα εμφανίηει ςτθν οκόνθ με τισ επικεφαλίδεσ και τα δεδομζνα 

τουσ. Ο χριςτθσ, με τα διάφορα φίλτρα (π.χ. Berkeley Packet Filter) που διακζτει και 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει, ζχει τθν δυνατότθτα να ορίςει το είδοσ των πακζτων που 

κα εμφανίηονται για αυτόν, όπωσ για παράδειγμα είναι το πρωτόκολλο, ο αποςτολζασ 

ι ο παραλιπτθσ ενόσ πακζτου. Η ςυγκεκριμζνθ λειτουργία του Snort είναι παρόμοια 

με αυτι του γνωςτοφ εργαλείου tcpdump.  

Για παράδειγμα, ςε περίπτωςθ που κζλουμε το Snort να εκτελζςει και να εμφανίςει 

ςτθν οκόνθ όλα τα δεδομζνα των πακζτων που περνάνε από το δίκτυο μασ, κακϊσ και 

τισ επικεφαλίδεσ τουσ, χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ./snort –vde. Ενϊ, αν κζλουμε 

μόνο να εμφανιςτοφν οι επικεφαλίδεσ των πακζτων TCP/IP ςτθν οκόνθ (sniffer mode), 

γράφουμε τθν εντολι ./snort –v. Ωσ ςυνζπεια των παραπάνω, με τθν πρϊτθ εντολι 

ζχουμε πλιρθ πλθροφορία των πακζτων, ενϊ με τθν δεφτερθ απλά εμφάνιςθ των 

εκάςτοτε επικεφαλίδων των TCP/IP πακζτων.  

τθν Εικόνα 7, παρουςιάηεται ζνα δείγμα πακζτου που καταγράφθκε από το Snort με 

τθ χριςθ των παραπάνω εντολϊν. 

 

Εικόνα 7: Ραράδειγμα καταγραφήσ ενόσ πακζτου από το Snort 

 

Η Εικόνα 7, μασ δείχνει και αποτελεί ζνα παράδειγμα καταγραφισ ενόσ πακζτου που 

προζρχεται από ζνα Telnet session. τθν 1θ γραμμι, βλζπουμε τθν θμερομθνία και 

τθν ϊρα (11/09-11:12:02.954779) καταγραφισ του ςυγκεκριμζνου πακζτου, κακϊσ 
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και πλθροφορίεσ για τα πεδία του IP header, όπωσ οι διευκφνςεισ IP του αποςτολζα 

(10.1.1.6) και του παραλιπτθ (10.1.1.8), μαηί με τισ πόρτεσ πθγισ (1032) και 

προοριςμοφ (23) του πακζτου.  

τθ 2θ γραμμι, εμφανίηονται - φαίνονται επίςθσ τα πεδία Transmission Control 

Protocol (TCP), το Time To Live (TTL:128), το Type Of Service (TOS:0x0), ο Identification 

Number (ID:31237), το IpLength (20), το Datagram Length (DgmLen:59) και τζλοσ τα DF 

Flags του IP header.  

Εκτόσ, από τισ πόρτεσ πθγισ και προοριςμοφ του πακζτου οι οποίεσ είναι μζροσ τθσ 

πλθροφορίασ του TCP header και εμφανίηονται ςτθν 1θ  γραμμι δίπλα από τισ 

αντίςτοιχεσ IP διευκφνςεισ, ςτθν 3θ γραμμι του παραπάνω δείγματοσ, βλζπουμε πωσ 

υπάρχουν επιπλζον ςχετικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τον TCP header του πακζτου. 

Αυτζσ είναι, τα TCP Flags (AP), το Sequence Number (Seq:0x16B6DA), το 

Acknowledgement Number (Ack:0x1AF156C2), το Window (Win:0x2217) και το TCP 

Header Length (TcpLen:20). 

Σζλοσ, ςτο τελευταίο κομμάτι τθσ παραπάνω καταγραφισ εμφανίηεται ςτθν δεξιά 

ςτιλθ το payload του πακζτου ςε δεκαεξαδικι μορφι και ςτθν αριςτερι ςτιλθ το 

payload ςε μορφι απλοφ κειμζνου ASCII που το κακιςτά περιςςότερο ευανάγνωςτο. 
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Ζνα ενιαίο ICMP echo ςτη διεφθυνςη loopback    // root# ping -c 1 127.0.0.1 

================================================================ 

 

υγκεντρωτικά, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ το Snort εκτόσ από τθν ευρζωσ γνωςτι 

λειτουργία του Detection Mode που εμπεριζχεται ςε ζνα NIDS και τθν οποία κα δοφμε 

αναλυτικότερα παρακάτω, μπορεί και να δουλζψει ςαν ζνασ Sniffer (sniffer mode) 

που διαβάηει και καταγράφει (logging) όλα τα πακζτα που περνάνε από τθ NIC 

(Network Interface Controller) ςτθν οποία «ακοφει» και τυπϊνει ςτθν οκόνθ τισ 

εκάςτοτε επικεφαλίδεσ (headers) ι τα δεδομζνα τουσ ι και τα δφο μαηί. 

2) Packet Logger Mode  

Mε τθ λειτουργία καταγραφισ (packet logger mode), το Snort ζχει τθ δυνατότθτα να 

καταγράφει και να αποκθκεφει ςτο δίςκο όλα τα ειςερχόμενα πακζτα που διαβάηει 

από ζνα δίκτυο. Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είναι πολφ ςθμαντικι, διότι αντί απλά να 

εμφανίηει τα πακζτα ςτθν οκόνθ, τα «ςυλλζγει» ςτο δίςκο ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

γίνει λεπτομερισ ανάλυςθ αυτϊν οποιαδιποτε ςτιγμι χρειαςτεί ςτο μζλλον. Σο 
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αρχείο καταγραφισ που δθμιουργεί το Snort μπορεί να αποκθκευτεί ςε διάφορα 

formats, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε χριςτθ. Για παράδειγμα, μπορεί να 

αποκθκεφςει τα πακζτα ςε δυαδικι (binary) μορφι, με τθν οποία το αρχείο ζχει 

μικρότερο μζγεκοσ και μπορεί να διαβαςτεί τόςο από το ίδιο το Snort όςο και από 

άλλα προγράμματα ανάλυςθσ πακζτων και πρωτοκόλλων που «υποςτθρίηουν» τθ 

ςυγκεκριμζνθ μορφι (π.χ. tcpdump, ethereal). Επίςθσ, τα πακζτα μποροφν να 

αποκθκευτοφν και ςε μορφζσ όπωσ είναι θ XML και θ Flat ASCII μορφι ϊςτε να είναι 

δυνατι θ ανάγνωςθ τουσ ι να οργανωκοφν ςε βάςεισ δεδομζνων. 

Για να λειτουργιςει το Snort ςε Packet Logger mode, κα πρζπει να εκτελεςτεί μζςα 

από αυτό θ παράμετροσ -l. Αναλυτικότερα, χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ./snort -

dev -l ./log, όπου log είναι το αρχείο καταγραφισ (log file) ςτο οποίο κα 

καταγραφοφν όλα τα πακζτα. Φυςικά, αυτό προχποκζτει ότι ζχουμε ζνα directory με 

το όνομα log ςτο τρζχον directory. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αυτι θ 

προχπόκεςθ, τότε το Snort κα βγάλει άμεςα ζνα μινυμα ςφάλματοσ - λάκουσ. Όταν 

το Snort «τρζχει» ςε αυτι τθν κατάςταςθ λειτουργίασ (Packet logger Mode), υπάρχει 

μία λεπτομερισ καταγραφι όπου ςυλλζγει και αποκθκεφει κάκε πακζτο που βλζπει 

και το τοποκετεί ςε διαφορετικοφσ φακζλουσ ανάλογα με τθν IP διεφκυνςθ του. Με 

τον τρόπο αυτό, θ καταγραφι των πακζτων γίνεται ςε μία εφκολα αναγνϊςιμθ μορφι 

για τον εκάςτοτε χριςτθ. 

Επίςθσ, υπάρχει και ζνασ άλλοσ πιο γριγοροσ τρόποσ καταγραφισ των πακζτων όπου 

θ καταγραφι γίνεται ςε ζνα ενιαίο αρχείο ςε μορφι tcpdump. Σο αποτζλεςμα, είναι 

να ζχουμε λίγεσ πλθροφορίεσ για το πότε και που προςιλκε το πακζτο αλλά χωρίσ 

καμία αποκωδικοποίθςθ. 
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Αναφορά των λεπτομερειών ενόσ πακζτου 

---------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------- 

Σο παραπάνω αρχείο μπορεί να διαβαςτεί από οποιονδιποτε Libpcap-based sniffer, 

όπωσ είναι για παράδειγμα το ιδθ αναφερόμενο Tcpdump. το ςυγκεκριμζνο αρχείο, 

βλζπουμε μία πλιρθ και λεπτομερι αναφορά όλων των ςτοιχείων ενόσ πακζτου 

αρχικοποιϊντασ το Snort. 

Μια άλλθ επίςθσ ςθμαντικι περίπτωςθ, είναι αυτι του οικιακοφ δικτφου (home 

network). Για να ςυνδεκεί ζνασ χριςτθσ ςτο οικιακό του δίκτυο, κα πρζπει 

απαραιτιτωσ να «ενθμερϊςει» το Snort για το ποιο δίκτυο είναι το δικό του. Αυτό 

γίνεται πολφ εφκολα με τθν εντολι ./snort -dev -l ./log -h 192.168.1.0/24. 

Αυτόσ ο κανόνασ «λζει» ςτο Snort να εμφανίςει το data link και τισ επικεφαλίδεσ 

TCP/IP, κακϊσ και τα δεδομζνα εφαρμογισ που βρίςκονται ςτο directory ./log. Εν 

ςυνεχεία, κα «ςυνδζςει» τα πακζτα που ζχουν ςχζςθ με το δίκτυο κλάςθσ C 

192.168.1.0. Όλα τα ειςερχόμενα πακζτα κα πρζπει να καταγράφονται ςε 
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υποκαταλόγουσ του εκάςτοτε log directory, με τα ονόματα του καταλόγου που 

βαςίηονται ςτθν διεφκυνςθ του απομακρυςμζνου host (non-192.168.1). 

Κλείνοντασ, είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι μία από τισ βαςικότερεσ και 

χρθςιμότερεσ εντολζσ που αφοροφν τα πακζτα ICMP είναι θ εντολι ./snort -dvr 

packet.log icmp. Η ςυγκεκριμζνθ εντολι, «βοθκά» τον εκάςτοτε χριςτθ να δει 

μζςω του Snort μόνο τα πακζτα ICMP από το αρχείο καταγραφισ (log file), 

κακορίηοντασ απλά ζνα BPF φίλτρο ςτθ γραμμι εντολϊν του. Σο Packet logger Mode,  

δεν είναι απαραίτθτο να λειτουργεί υποχρεωτικά μόνο του και ανεξάρτθτα από τα 

άλλα modes. υνικωσ, λειτουργεί παράλλθλα με το προαναφερόμενο Packet Sniffer 

Mode ι με το Detection Mode που κα αναφερκεί εκτενζςτερα ςτθν επόμενθ 

παράγραφο. 

3) Detection Mode  

Η κφρια και πιο «ενδιαφζρουςα» μζκοδοσ λειτουργίασ του Snort, είναι θ ειδικι 

κατθγορία Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν Δικτφου (Network Intrusion Detection). Όπωσ ιδθ 

αναφζρκθκε, το Snort είναι ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ ειςβολϊν το οποίο ενεργεί ςε 

επίπεδο δικτφου, κακϊσ ζχει τθν δυνατότθτα να παρακολουκεί και να αναλφει τθν 

κίνθςθ όλων των πακζτων ςε ζνα δίκτυο. υνεπϊσ, τοποκετϊντασ κοντά ςε αυτό μία 

δικτυακι ςυςκευι όπωσ ζνα hub ι ζνα switch, τα «γεγονότα» που παρακολουκεί και 

εξετάηει για τθν εμφάνιςθ μίασ πικανισ επίκεςθσ, αφοροφν τθν δραςτθριότθτα που 

παρατθρείται ςε ζνα δίκτυο.  

Για να ενεργοποιθκεί το Network Intrusion Detection System (NIDS) mode, καλοφμε 

τθν εντολι ./snort -dev -l ./log -h 192.168.1.0/24 -c snort.conf, όπου 

snort.conf είναι το όνομα του αρχείου ρυκμίςεων (configuration file) του Snort μασ. 

Με τον τρόπο αυτό, κα εφαρμοςτοφν για κάκε πακζτο οι κανόνεσ που 

διαμορφϊνονται ςτο αρχείο snort.conf, αποφαςίηοντασ ζτςι εάν πρζπει να λθφκεί 

οποιαδιποτε ενζργεια με βάςθ τον εκάςτοτε κανόνα που εμπεριζχεται ςτο αρχείο. ε 

περίπτωςθ που δεν κακοριςτεί ζνα output directory, κα προκακοριςτεί αυτομάτωσ το  

default directory /var/log/snort. Αναλυτικότερα, ςτθν αρχι διαβάηεται το 

κατάλλθλο αρχείο ρυκμίςεων ςτο οποίο υπάρχουν οι πλθροφορίεσ για τα αρχεία 

κανόνων που κα χρθςιμοποιθκοφν (π.χ. προεπεξεργαςτζσ). Αφοφ ολοκλθρωκεί θ 
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αρχικοποίθςθ (initialization) και γίνει ο διαχωριςμόσ των κανόνων ςτισ κατάλλθλεσ 

ομάδεσ, το ςφςτθμα είναι ζτοιμο να δεχτεί τα πακζτα. Αρχικά, κάκε πακζτο που 

λαμβάνει αποκωδικοποιείται περνϊντασ εφόςον υπάρχουν από τουσ 

προεπεξεργαςτζσ (preprocessors). Εάν, το πακζτο δεν απορριφκεί τότε εξετάηεται για 

πικανι επαλικευςθ των κανόνων. ε περίπτωςθ που επαλθκευτοφν, τότε το πακζτο 

καταγράφεται και αποκθκεφονται όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κανόνεσ που 

ενεργοποιικθκαν.  Ενϊ, αν το πακζτο είναι «κακαρό» και δεν ενεργοποιθκεί οφτε 

ζνασ κανόνασ τότε το Snort ςταματά αυτομάτωσ και δεν εκτελείται καμία περαιτζρω 

ενζργεια. Σο πιο ςθμαντικό ςτθν όλθ διεργαςία, είναι πωσ θ μορφι με τθν οποία 

καταγράφονται τα πακζτα αλλά και θ λεπτομζρεια των πλθροφοριϊν για τουσ 

κανόνεσ που ενεργοποιικθκαν επιλζγονται ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του εκάςτοτε 

χριςτθ. 
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 Ενεργοποίηςη Snort ςε λειτουργία IDS 
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Όπωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω ςτιγμιότυπο, χρθςιμοποιοφμε το switch –c για να 

ενεργοποιθκεί το Snort ςε IDS λειτουργία ςτζλνοντασ εν ςυνεχεία ζνα «μθ 

εμφανίςιμο» ICMP πακζτο. Παρατθροφμε, πωσ ςτθν αρχικοποίθςθ του output το 

Snort αναγνωρίηει τον κανόνα (single rule) που περιζχεται ςτο αρχείο μασ 

/snortconf.test. 

θμαντικό κομμάτι του Snort, είναι θ τεχνικι που χρθςιμοποιεί για τθν ανίχνευςθ των 

δικτυακϊν επικζςεων. Η βαςικι μζκοδοσ - διαδικαςία ανίχνευςθσ των ειςβολϊν 

γίνεται κυρίωσ μζςω των κανόνων. Αναλυτικότερα, το Snort χρθςιμοποιεί 

ςυγκεκριμζνα πρότυπα που ζχουν οριςτεί ςαν υπογραφζσ (signatures)  γνωςτϊν 

επικζςεων, ταιριάηοντασ τα με οριςμζνα χαρακτθριςτικά μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

«επικοινωνίασ». Σα πρότυπα ειςβολϊν μπορεί να είναι οποιοδιποτε χαρακτθριςτικό 

πακζτο, ςυνκικεσ, διάταξθ ι «ςχζςεισ» μεταξφ των γεγονότων που οδθγοφν ςε μία 

ειςβολι ι άλλθ κακι χριςθ. υνικωσ, τα παραπάνω πρότυπα - υπογραφζσ 

ονομάηονται και κανόνεσ (rules), που πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφνται ςαν 

«ςυνϊνυμεσ» λζξεισ, κακϊσ είναι κανόνεσ οι οποίοι περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά 

ενόσ πακζτου που μπορεί να είναι μζροσ μίασ γνωςτισ επίκεςθσ, όπωσ και τθν 

ενζργεια που κα εκτελεςτεί κατά τον εντοπιςμό του. Με τον τρόπο αυτό, κάκε πακζτο 

που εντοπίηεται από το Snort ελζγχεται για το αν ζχει τα ίδια χαρακτθριςτικά με αυτά 

που περιγράφονται από κάποιον ςυγκεκριμζνο κανόνα και προςπακεί να βρει 

αντιςτοιχίεσ με βάςθ τισ υπογραφζσ - κανόνεσ που ζχει ορίςει ο εκάςτοτε χριςτθσ, 

εκτελϊντασ ςτθ ςυνζχεια τισ αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλζσ «διακζςιμεσ» λειτουργίεσ ανίχνευςθσ πικανϊν 

επικζςεων που το Snort ςυνδυάηει ςτθν λειτουργία ανάλυςθσ των γεγονότων του. Για 

παράδειγμα, θ μζκοδοσ τθσ  Statistical Anomaly Detection και του Protocol Verification 

είναι κάποιεσ από τισ τεχνικζσ που το Snort ςτισ τελευταίεσ του εκδόςεισ ςυνδυάηει 

και χρθςιμοποιεί για τθν ανίχνευςθ του. Οι ςυγκεκριμζνοι μθχανιςμοί, υλοποιοφνται 

κατά κφριο λόγο από τον νζο μθχανιςμό επεξεργαςίασ των κανόνων του και από τουσ 

προεπεξεργαςτζσ (preprocessors) οι οποίοι εξθγοφνται αναλυτικά ςε παρακάτω 

ενότθτα. 
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4) Prevention Mode/ Inline Mode  

Κλείνοντασ, θ τελευταία αλλά εξίςου ςθμαντικι με τισ προαναφερόμενεσ καταςτάςεισ 

λειτουργίασ του Snort, είναι θ λειτουργία Inline ι αλλιϊσ  Prevention Mode. Σο Snort 

ανικει ςτθν κατθγορία ςυςτθμάτων IDS/IPS, ςυνδυάηοντασ χαρακτθριςτικά τόςο από 

IDS (Intrusion Detection System) όςο και από IPS (Intrusion Prevention System). Σα IPS 

αποτελοφν μία επζκταςθ των υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (IDS), επειδι εκτόσ 

από τθν ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ ςε επίπεδο δικτφου ι ςυςτιματοσ, μποροφν επιπλζον 

να αντιδράςουν άμεςα ςε πραγματικό χρόνο (real-time) και να εμποδίςουν ι να 

ςταματιςουν μία ειςβολι όταν αυτι εντοπιςτεί. υγκεκριμζνα, ζνα Intrusion 

Prevention System τοποκετείται Inline απορρίπτοντασ επικζςεισ πριν καν εκείνεσ 

φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ. 

 

Σχήμα 9: Snort-Inline 

H λειτουργία Snort-inline είναι μια τροποποιθμζνθ ζκδοςθ του Snort που δζχεται 

πακζτα IP από iptables και IPFW μζςω τθσ βιβλιοκικθσ libipq (linux) ι sockets 

(FreeBSD), αντί τθσ libpcap. 

τθ ςυνζχεια, για τθν αποτροπι των απειλϊν ενόσ δικτφου χρθςιμοποιεί νζεσ μορφζσ 

κανόνων (drop, reject, sdrop) «βοθκϊντασ» με αυτόν τον τρόπο τα iptables / IPFW, για 

το αν ζνα πακζτο κα πρζπει να περάςει ι να απορριφκεί με βάςθ τουσ κανόνεσ του 

Snort (Snort-rules). Τπάρχουν, τρεισ βαςικοί τφποι κανόνων που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Snort με Snort Inline. 
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1. Απορρίπτοντασ τα επικίνδυνα πακζτα. 

2. Σερματίηοντασ μια ςφνδεςθ ςτζλνοντασ TCP reset ι ICMP Unreachable error 

messages ςτθ μία ι και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ ςφνδεςθσ, ςτθ περίπτωςθ που το 

πρωτόκολλο είναι TCP ι UDP αντίςτοιχα. 

3. Αποκλείοντασ όλεσ τισ ςυνδζςεισ από κάποια ςυγκεκριμζνθ IP. 

 

Εικόνα 8: Reject rule type 

Snort με υποςτιριξθ MySQL 

Όπωσ ιδθ ζχει γίνει αναφορά, το Snort ζχει τθ δυνατότθτα να αποκθκεφει όλα τα 

«γεγονότα/ςυμβάντα» ςε ζνα δυαδικό αρχείο (binary file). Όταν όμωσ ο όγκοσ των 

δεδομζνων είναι πολφ μεγάλοσ είναι ςχεδόν επιτακτικι θ ανάγκθ για οργάνωςθ τουσ, 

κάνοντασ χριςθ μίασ βάςθσ δεδομζνων που κα τα περιζχει. Για τον ςκοπό αυτό, το 

Snort υποςτθρίηει τθν απευκείασ εγγραφι του «ρεφματοσ» εξόδου ςε μία MySQL 

βάςθ δεδομζνων.  

Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ Inline λειτουργίασ, κα πρζπει να προςτεκεί ζνα configure 

όριςμα και να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ iptables που επιτρζπει ςτον 

εκάςτοτε χριςτθ να διαχειριςτεί τουσ πίνακεσ που παρζχονται από το Linux kernel 

firewall. Για τθν εγκατάςταςθ του iptables, κατεβάηουμε τον πθγαίο κϊδικα τθσ 

τρζχουςασ ζκδοςθσ του και αποςυμπιζηουμε το αρχείο ςτον κατάλογο /usr/src/. τθ 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
90 

 

ςυνζχεια, μεταβαίνουμε ςτον κατάλογο που αποκθκεφτθκαν τα αρχεία του πθγαίου 

κϊδικα και εκτελοφμε τισ εντολζσ ./configure --enable-libipq και make && make 

install. Βλζποντασ, τθν αλλαγι που επιφζρει το iptables ςτθν εγκατάςταςθ του Snort, 

θ εκτζλεςθ του configure αλλάηει προςκζτοντασ τθν παράμετρο " --enable-inline " και 

γίνεται ./configure --enable-dynamicplugin --with-mysql --enable-inline. Σζλοσ, μζνει 

να γίνει θ μεταγλϊττιςθ του κϊδικα με τον ίδιο τρόπο όπωσ αναφζρκθκε και 

προθγουμζνωσ. 

Ωσ ςυμπζραςμα, το Snort χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ/καταγραφι πακζτων, 

κακϊσ και για τθν ανίχνευςθ οποιαςδιποτε προςπάκειασ ειςβολισ ςε ζνα δίκτυο 

ςυνδυάηοντασ «λειτουργίεσ» τόςο ανίχνευςθσ (detection) όςο και πρόλθψθσ 

(prevention). Όταν αναλφει πακζτα, το Snort εμφανίηει απλϊσ τα πακζτα ςτθν 

κονςόλα, ενϊ με τθ λειτουργία καταγραφισ καταγράφει τα πακζτα ςτον ςκλθρό 

δίςκο. Κλείνοντασ, όπωσ κα δοφμε και ςτθν επόμενθ ενότθτα οι λειτουργίεσ 

καταγραφισ και προειδοποίθςθσ του NIDS, οι οποίεσ εντοπίηουν τθν  φποπτθ 

κυκλοφορία και αντιδροφν κατάλλθλα, βαςίηονται ςτθν διαμόρφωςθ των 

κανόνων/υπογραφϊν και των μεκόδων αντίδραςθσ του Snort. 
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7.5  Κανόνεσ και Μζθοδοι Αντίδραςησ του Snort 

7.5.1  Ειςαγωγή   

Σο πιο ςθμαντικό και κακοριςτικό «κομμάτι» τθσ ρφκμιςθσ του Snort είναι θ 

δθμιουργία, θ ςφγκριςθ και θ αποτελεςματικότθτα των κανόνων και των υπογραφϊν 

του. Οι κανόνεσ (rules) και οι υπογραφζσ (signatures) χρθςιμοποιοφνται ςαν 

ιςοδφναμεσ ζννοιεσ, κακϊσ «περιγράφουν» τα χαρακτθριςτικά ενόσ πακζτου που 

μπορεί να είναι μζροσ μίασ γνωςτισ επίκεςθσ - ειςβολισ.  

Σο Snort βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ για να αναγνωρίςει μία κακόβουλθ 

δραςτθριότθτα ελζγχοντασ υπογραφζσ, πρωτόκολλα και «φποπτεσ» καταγραφζσ. Η 

ενθμζρωςθ τουσ γίνεται από τον διαχειριςτι (administrator) του ςυςτιματοσ, 

υποδθλϊνοντασ όχι μόνο τι κζλουμε να ψάξει το ςφςτθμα ςτα ειςερχόμενα πακζτα 

αλλά επίςθσ και τι ενζργεια κα εκτελζςει ςε περίπτωςθ που βρεκεί κάποιο πακζτο 

που να ικανοποιεί όλεσ τισ ςυνκικεσ του εκάςτοτε κανόνα. Οι τελευταίεσ διανομζσ 

του Snort περιλαμβάνουν χιλιάδεσ ζτοιμεσ υπογραφζσ (signatures) για χριςθ ςτθν 

ανίχνευςθ γνωςτϊν μοτίβων επικζςεων, οι οποίεσ ανανεϊνονται διαρκϊσ ϊςτε να 

(ανα)καλφπτουν νζεσ επικζςεισ μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα από τθν ςτιγμι που 

αυτζσ κα εμφανιςτοφν. 

Παράλλθλα, για τθν δθμιουργία νζων - καινοφργιων κανόνων το Snort προςφζρει μία 

μεγάλθ γκάμα από επιλογζσ ςυγγραφισ, με το πλεονζκτθμα τθσ προςαρμογισ και τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν ςτισ ανάγκεσ του εκάςτοτε χριςτθ. Οι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ 

(options), διακρίνονται από τθν ευκολία και τθν ευελιξία που «παρουςιάηουν» ςτθ 

ςυγγραφι καινοφργιων κανόνων, κακϊσ μποροφν να δθμιουργθκοφν από 

οποιονδιποτε γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά μιασ επίκεςθσ όςον αφορά τα πακζτα που 

τθν υλοποιοφν. Αποτζλεςμα των παραπάνω, είναι το ςφςτθμα να εκτελεί λεπτομερισ 

και ςε βάκοσ περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν του κάκε πακζτου, ελζγχοντασ κάκε 

φορά για τον εντοπιςμό οποιαςδιποτε μορφισ επίκεςθσ. Αν όχι όλοι, οι 

περιςςότεροι κανόνεσ ζχουν γραφτεί με ςτόχο τθν ανίχνευςθ και τθν απαγόρευςθ των 

πακζτων που περιζχουν υπογραφζσ ειςβολισ (intrusion signatures). υνικωσ, τζτοιου 

είδουσ «μολυςμζνα» πακζτα αποτελοφν μζροσ μίασ προςπάκειασ που ζχει ωσ ςτόχο 

να πλιξει τθν ακεραιότθτα του ςυςτιματοσ. Αντικζτωσ, για τα πακζτα που πλθροφν 
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ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ ςτα δεδομζνα αλλά και ςτθν επικεφαλίδα τουσ (packet 

header), υπάρχουν κανόνεσ οι οποίοι επιτρζπουν και κακορίηουν τθ διζλευςθ τουσ.  

7.5.2  Κανόνεσ  

Οι κανόνεσ του Snort, δεν είναι τίποτα περιςςότερο από καταχωριςεισ ςε μορφι 

απλοφ κειμζνου οι οποίεσ κακορίηουν τα χαρακτθριςτικά των υπογραφϊν των 

επικζςεων και επιλογζσ οι οποίεσ υπαγορεφουν τον τρόπο αντίδραςθσ του 

ςυςτιματοσ όταν εντοπίηει τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. ε κάκε νζα ζκδοςθ του 

Snort ςυμπεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ, ενϊ ανά περιόδουσ γίνονται 

διακζςιμα καινοφργια ι ενθμερωμζνα αρχεία κανόνων ϊςτε να είναι εφκολοσ ο 

«ςυγχρονιςμόσ» του Snort απζναντι ςε νζεσ μορφζσ επίκεςθσ. Επιπλζον, ο κάκε 

χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να γράφει νζουσ κανόνεσ, επιτρζποντασ ζτςι τθν 

προςαρμογι του Snort ςτισ απαιτιςεισ και ςτο είδοσ κίνθςθσ που αναμζνεται να 

υπάρχει ςτο εκάςτοτε δίκτυο. Ενϊ, κάνοντασ οριςμζνεσ τροποποιιςεισ ςτο αρχείο 

ρυκμίςεων του Snort, μπορεί να ελζγχει και να επιλζγει τα αρχεία κανόνων που κα 

χρθςιμοποιοφνται ςτο ςφςτθμα του. 

Σο Snort, χρθςιμοποιεί μια απλι περιγραφικι γλϊςςα κανόνων θ οποία προςφζρει 

πλθκϊρα επιλογϊν που τθν κάνουν αρκετά ευζλικτθ και ιςχυρι. Οι κανόνεσ του Snort 

βρίςκονται κατθγοριοποιθμζνοι ςε διάφορα αρχεία με τθν κατάλθξθ ".rules", όπου το 

κάκε αρχείο από αυτά ςυνικωσ περιλαμβάνει κανόνεσ που περιζχουν ζνα 

ςυγκεκριμζνο τφπο επίκεςθσ. Για παράδειγμα, το αρχείο "smtp.rules" περιζχει 

κανόνεσ που είναι γραμμζνοι με ςκοπό - ςτόχο τα πακζτα που ςχετίηονται με 

εφαρμογζσ smtp.  

Οι περιςςότεροι κανόνεσ γράφονται ςε μία και μόνο γραμμι. ε παλαιότερεσ 

εκδόςεισ του Snort και κυρίωσ πριν από τθν ζκδοςθ 1.8 κάτι τζτοιο ιταν απαραίτθτο. 

Εντοφτοισ, ςτισ νεότερεσ εκδόςεισ είναι εφικτό και ςυχνά προβλεπόμενο να ζχουμε 

κανόνεσ που τείνουν να καταλαμβάνουν περιςςότερο από μία γραμμι. Ζνασ τυπικόσ 

κανόνασ απεικονίηεται ωσ εξισ: 

alert tcp any any -> 192.168.1.0/24 111 \  

           (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"mountd access";) 
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Οι κανόνεσ διαβάηονται με τθν ςειρά που βρίςκονται ςτο κάκε αρχείο και 

τοποκετοφνται ςε μια εςωτερικι δομι δεδομζνων (internal data structure). Η 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςυμβαίνει κατά τθν εκκίνθςθ του Snort, αυτό ςθμαίνει 

αυτομάτωσ πωσ ςε κάκε τροποποίθςθ των εκάςτοτε κανόνων κα πρζπει να γίνεται 

επανεκκίνθςθ για να ειςαχκοφν οι νζεσ αλλαγζσ. Βάςει προεπιλογισ, θ ςειρά με τθν 

οποία «αξιολογεί» τουσ κανόνεσ το Snort εμφανίηεται ακολοφκωσ: 

1. Ειδοποίθςθ κανόνων 

2. Πζραςμα κανόνων 

3. φνδεςθ κανόνων 

Όπωσ φαντάηει λογικό, κατά τθ διάρκεια τθσ δθμιουργίασ των κανόνων, θ ειςαγωγι 

των ίδιων διευκφνςεων ΙΡ ι πρωτοκόλλων ςε κάκε κανόνα μπορεί να καταςτεί 

ιδιαίτερα κουραςτικι. Σο Snort μασ επιτρζπει να ορίςουμε μεταβλθτζσ και τιμζσ οι 

οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται κατ' επανάλθψθ, ςε πολλαπλοφσ κανόνεσ. Η 

απαιτοφμενθ ςφνταξθ είναι: 

var <όνομα μεταβλητής> <τιμή μεταβλητής> 

υγκεκριμζνα, υποκζτουμε ότι ζχουμε πολλά ιδιωτικά δίκτυα βαςιηόμενα ςτο 

πρωτόκολλο ΙΡ και κζλουμε το Snort να μασ ειδοποιεί όταν παρατθρεί οποιεςδιποτε 

αιτιςεισ ςφνδεςθσ μζςω TCP (Transmission Control Protocol) προσ οποιοδιποτε από 

τα εςωτερικά μασ δίκτυα. Αντί, λοιπόν, να ορίςουμε ζναν κανόνα για τθν διεφκυνςθ ΙΡ 

κάκε δικτφου, μποροφμε κάλλιςτα να ορίςουμε μία μεταβλθτι θ οποία κα 

περιλαμβάνει όλεσ τισ διευκφνςεισ ΙΡ του εςωτερικοφ μασ δικτφου, ωσ εξισ: 

var INT [172.16.0.0/12,192.168.1.0/24,192.168.2.0/24] 

τθ ςυνζχεια, αφοφ οριςτεί θ ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι, μποροφμε να τθν 

χρθςιμοποιιςουμε ςε ζναν κανόνα ο οποίοσ κα μασ ειδοποιεί όταν παρουςιάηονται 

οποιεςδιποτε απόπειρεσ υλοποίθςθσ μιασ ςφνδεςθσ μζςω ΣCΡ με οποιοδιποτε από 

τα εςωτερικά μασ δίκτυα. 
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Οι κανόνεσ του Snort αποτελοφνται από δφο λογικζσ ενότθτεσ - μζρθ, 1) τθν 

Επικεφαλίδα του κανόνα (Rule Header) και 2) τισ Ρυκμίςεισ/Επιλογζσ του κανόνα (Rule 

Options). τθν Εικόνα 9 που ακολουκεί περιγράφονται αναλυτικά τα δφο τμιματα 

ενόσ τυπικοφ κανόνα του Snort (single rule).  

 

Εικόνα 9: Δείγμα ενόσ Κανόνα του Snort 

Σο πρϊτο τμιμα του κανόνα, ζωσ τθν αριςτερι παρζνκεςθ αποκαλείται «κεφαλίδα» 

του κανόνα (rule header). το τμιμα τθσ κεφαλίδασ, περιζχονται πλθροφορίεσ για τισ 

ςυνκικεσ και τθν ενζργεια που κα εκτελείται όταν αναγνωρίηεται θ υπογραφι μίασ 

ςυγκεκριμζνθσ επίκεςθσ, το εμπλεκόμενο πρωτόκολλο, οι διευκφνςεισ ΙΡ 

προζλευςθσ/προοριςμοφ μαηί με τισ κατάλλθλεσ netmasks και τζλοσ οι διευκφνςεισ 

κυρϊν προζλευςθσ και προοριςμοφ. Σο δεφτερο τμιμα του κανόνα, αποκαλείται 

ενότθτα επιλογϊν (option section). Εδϊ, μπορoφμε να κακορίςουμε ποια επιπλζον 

χαρακτθριςτικά των πακζτων κα ελζγχει το Snort πριν κάνει οποιαδιποτε ενζργεια, 

κακϊσ επίςθσ και το ςυγκεκριμζνο προειδοποιθτικό μινυμα που κα εμφανίηει. 

Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι το δεφτερο τμιμα των επιλογϊν (rule options) δεν είναι 

πάντοτε αναγκαίο για τθ διλωςθ ενόσ κανόνα. Ωςτόςο, χρθςιμοποιείται για να 

δίνεται ζνασ πιο ακριβισ προςδιοριςμόσ των πακζτων που κζλουμε να 

καταγράψουμε ι να απορρίψουμε. Επίςθσ, όλα τα προςδιοριςτικά ςτοιχεία ενόσ 

κανόνα πρζπει να ιςχφουν πάντοτε για ζνα πακζτο ϊςτε να εκτελεςτεί θ εκάςτοτε 

ενζργεια του κανόνα. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕ     

Σο πρϊτο ςτοιχείο ςε κάκε κανόνα είναι θ ενζργεια που κα εκτελεςτεί (rule action). Οι 

ενζργειεσ ενόσ κανόνα ορίηουν τι «κα κάνει» το Snort όταν ανιχνεφει ζνα πακζτο το 

οποίο ταιριάηει με τισ προδιαγραφζσ ενόσ κανόνα. Αναλυτικά, θ επικεφαλίδα κάκε 

κανόνα περιζχει τισ πλθροφορίεσ που κακορίηουν από που ζρχεται ζνα «φποπτο» 

πακζτο, που πθγαίνει, τι είδουσ είναι και τι πρζπει να κάνουμε ςτθν περίπτωςθ που 

μασ ζρκει ζνα πακζτο με τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του κανόνα. Σο Snort 

υποςτθρίηει πζντε προεπιλεγμζνεσ ενζργειεσ (default actions): 

 Alert (ςυναγερμόσ) - Παράγει ζνα προειδοποιθτικό μινυμα και καταγράφει το 

πακζτο, χρθςιμοποιϊντασ τθν κακοριηόμενθ από τον χριςτθ μζκοδο. 

 Log (καταγραφή) - Καταγράφει μόνο το πακζτο. 

 Pass (διζλευςη) - Επιτρζπει τθν διζλευςθ του πακζτου χωρίσ να κάνει καμία 

ενζργεια. 

 Activate (ενεργοποίηςη) - Παράγει ζνα προειδοποιθτικό μινυμα και κατόπιν 

ενεργοποιεί ζναν «δυναμικό» (Dynamic) κανόνα. 

 Dynamic (δυναμικόσ κανόνασ) - Ζνασ ειδικόσ τφποσ κανόνα καταγραφισ ο 

οποίοσ ενεργοποιείται από ζναν άλλο κανόνα και όχι από ζνα πακζτο, ο οποίοσ 

με τθν ςειρά του, αναφζρεται ςαν κανόνασ ενεργοποίθςθσ (activate rule).  

Ζνα από τα χρθςιμότερα και πιο «ευζλικτα» χαρακτθριςτικά του Snort, είναι θ 

δυνατότθτα προςαρμογισ τθσ λειτουργίασ του. Με άλλα λόγια, μποροφμε και μασ 

επιτρζπεται να δθμιουργιςουμε τισ δικζσ μασ ενζργειεσ κανόνων, γνωςτζσ ςαν τφποι 

κανόνων (rule types) και να τισ χρθςιμοποιιςουμε ςτο Snort όπωσ κα 

χρθςιμοποιοφςαμε οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια. Σο ακόλουκο παράδειγμα κανόνα 

καταγράφει τισ πλθροφορίεσ ςε μία βάςθ δεδομζνων: 

ruletype dbalert 

{ 

     type output  

     output database: mysql, user=vroussos dbname=dbsnort host=localhost  

} 
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Ρυκμίςεισ υναγερμϊν 

τθν αρχικι του διαμόρφωςθ, το Snort καταγράφει τισ «ανευρζςεισ» ςε μορφι ASCII, 

όπου μία ανεφρεςθ *hit+ κεωρείται ότι ςυμβαίνει όταν το Snort ανιχνεφει ζνα πακζτο 

το οποίο ταιριάηει με τισ ςυνκικεσ που ζχουμε ορίςει ςε μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ 

κανόνων. Όταν οριςτεί ζνασ ςυναγερμόσ, εμφανίηει το προειδοποιθτικό μινυμα μαηί 

με τθν κεφαλίδα του «φποπτου» πακζτου. τον πίνακα που ακολουκεί, αναφζρονται 

οι ζξι τφποι ςυναγερμϊν που υποςτθρίηει το Snort. 

Επιλογή Ρεριγραφή 

-A fast 

Γριγορθ κατάςταςθ ςυναγερμοφ. Περιλαμβάνει μία ζνδειξθ χρόνου, 
το μινυμα, τισ διευκφνςεισ IP προζλευςθσ/προοριςμοφ και τουσ 
αρικμοφσ κυρϊν (ports). 

-A full 

Πλιρθσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ. Είναι θ προεπιλεγμζνθ (default) 
κατάςταςθ ςυναγερμοφ που χρθςιμοποιείται αυτόματα αν δεν 
κακοριςτεί μια λειτουργία, εμφανίηοντασ όλεσ τισ πλθροφορίεσ. 

-A unsock 

Αποςτζλλει τουσ ςυναγερμοφσ ςε ζνα socket του UNIX, ζτςι ϊςτε   να 
μποροφν να καταγραφοφν από ζνα άλλο πρόγραμμα που τρζχει ςτθν 
ίδια μθχανι. 

-A none Δεν παράγονται ςυναγερμοί. 

-A console τζλνει «γριγορα» προειδοποιιςεισ ςτθν κονςόλα - οκόνθ.   

-A cmg Δθμιουργεί cmg-ειδοποιιςεισ. 

Ρίνακασ 3: Λειτουργίεσ Συναγερμών 

Από τον παραπάνω πίνακα, διακρίνεται εφκολα ότι όλοι οι ανωτζρω τφποι 

ςυναγερμϊν είναι προςβάςιμοι  με το switch -Α τθσ γραμμισ εντολϊν (command line). 

Εκτόσ, από τθν καταγραφι των πακζτων ωσ προεπιλογι αποκωδικοποίθςθσ τουσ ςε 

μορφι ASCII, μποροφν να καταγραφοφν και ςε ζνα δυαδικό αρχείο (binary log file) 

μζςω του switch -b τθσ γραμμισ εντολϊν. Για παράδειγμα, με τθν εντολι ./snort -c 

snort.conf -b -A fast -l /var/log/snort, κάνουμε χριςθ τθσ γριγορθσ 

κατάςταςθσ ςυναγερμοφ (fast alerting mode) και αποκθκεφουμε ςε δυαδικι μορφι 

(binary file) όλα τα logs ςτον προεπιλεγμζνο κατάλογο /var/log/snort.  

το ςθµείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί, πωσ τα log messages αποκθκεφονται «εξ 

οριςμοφ» ςε κάποιο αρχείο. Σο Snort ζχει ςαν προεπιλογι αποκικευςθσ των logs τον 
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κατάλογο /var/log/snort, ωςτόςο θ κζςθ που αποκθκεφονται τα ςυγκεκριμζνα 

μθνφματα μπορεί να αλλάξει κατά τθν εκκίνθςθ από τθ γραμμι εντολϊν του.   

Σζλοσ, κα πρζπει να είμαςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί με τισ αρχικζσ ρυκμίςεισ για τουσ 

ςυναγερμοφσ. Η βαςικότερθ αδυναμία οποιουδιποτε ςυςτιματοσ NIDS είναι ο 

τεράςτιοσ αρικμόσ ψεφτικων ςυναγερμϊν. Με άλλα λόγια, ζνα ςφςτθμα κα κεωρεί 

ότι δζχεται ςυνεχϊσ επικζςεισ από παντοφ, όταν ςτθν πραγματικότθτα ο κφριοσ 

«υπαίτιοσ» είναι θ αναποτελεςματικι υλοποίθςθ πολλϊν πρωτοκόλλων δικτφωςθσ. 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

Σο επόμενο πεδίο ςτθν επικεφαλίδα ενόσ κανόνα είναι το πρωτόκολλο (protocol). Σο 

Snort «υποςτθρίηει» και αναλφει πακζτα για φποπτθ ςυμπεριφορά από τζςςερα 

πρωτόκολλα: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), 

ICMP (Internet Control Message Protocol) και IP (Internet Protocol). Σο TCP εξετάηει τισ 

αιτιςεισ ςφνδεςθσ, κάτι το οποίο χρθςιμοποιείται κυρίωσ από τουσ crackers για 

κατανεμθμζνεσ επικζςεισ άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ (DDoS attack). Σο UDP μπορεί 

επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκκίνθςθ μιασ επίκεςθσ DDoS, αλλά αυτό 

μπλοκάρεται - διακόπτεται ςχετικά εφκολα. Σο ICMP, ο λεγόμενοσ «αγγελιοφόροσ» 

των πρωτοκόλλων ΣCΡ/ΙΡ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παράνομθ διζλευςθ 

πλθροφοριϊν από firewalls. Σζλοσ, οι πλθροφορίεσ του ΙΡ είναι το πιο «εφκολο κφμα» 

διάφορων κακόβουλων επικζςεων, εκτόσ κι αν  χρθςιμοποιείται κάποια αςφαλισ 

παραλλαγι του IP, όπωσ είναι για παράδειγμα το πρωτόκολλο ΙΡSec (ΙΡ Security). 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΙΡ 

Μετά το πρωτόκολλο βρίςκεται το τμιμα που περιζχει τισ πλθροφορίεσ για τισ 

διευκφνςεισ IP και τισ κφρεσ ενόσ κανόνα. Οι διευκφνςεισ ΙΡ ακολουκοφν το «ςχιμα 

ονομαςίασ» Classless Inter-Domain Routing (CIDR) βάςει του οποίου θ διεφκυνςθ ΙΡ 

ακολουκείται από ζναν χαρακτιρα " / " και τον αρικμό των ψθφίων που 

χρθςιμοποιοφνται για το εκάςτοτε υποδίκτυο. Για παράδειγμα, βάςει του ςυςτιματοσ 

CIDR, το δίκτυο 192.168.1.0 με διεφκυνςθ υποδικτφου 255.255.255.0 

αναπαρίςταται ωσ εξισ:  192.168.1.0/24 
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Επιπλζον, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μεταβλθτζσ για τθν αναπαράςταςθ 

διευκφνςεων ΙΡ, λιςτϊν πολλαπλϊν διευκφνςεων, οι οποίεσ χωρίηονται μεταξφ τουσ 

με κόμματα "[192.168.1.0/24,10.1.1.0/24]", κακϊσ και τθν δεςμευμζνθ λζξθ any, 

που δθλϊνει ότι ζνασ κανόνασ ιςχφει για οποιαδιποτε διεφκυνςθ IP. 

τισ διευκφνςεισ, μπορεί να εφαρμοςτεί και ζνασ τελεςτισ άρνθςθσ (negation 

operator) ο οποίοσ ςυμβολίηεται με "!", δθλϊνοντασ ςτο Snort ότι όλεσ οι διευκφνςεισ 

ταιριάηουν εκτόσ από τθν αναγραφόμενθ. Για παράδειγμα, ςτθν ακόλουκθ κεφαλίδα 

κανόνα (rule header) θ διεφκυνςθ αποςτολζα είναι ρυκμιςμζνθ με ζναν τελεςτι 

άρνθςθσ ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται ςυναγερμοί - ειδοποιιςεισ ςε κινιςεισ 

που προζρχονται εντόσ του τοπικοφ μασ δικτφου παρά μόνο εκτόσ του δικτφου 

192.168.1.0/24.   

alert tcp !192.168.1.0/24 any -> 192.168.1.0/24 111 \ 

    (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"external mountd access";) 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΤΡΩΝ 

Όμοια με τισ διευκφνςεισ ΙΡ, ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε να δθλϊςουμε ότι ζνασ 

κανόνασ ιςχφει για όλεσ τισ κφρεσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν δεςμευμζνθ 

λζξθ any και για τουσ αρικμοφσ των κυρϊν. Οι αρικμοί κυρϊν, μποροφν να 

κακορίηονται ςαν περιοχζσ τιμϊν ι εξαιρϊντασ περιοχζσ τιμϊν (negation). Μία 

περιοχι τιμϊν που αντιπροςωπεφει αρικμοφσ κυρϊν κακορίηεται χρθςιμοποιϊντασ 

τθν άνω-κάτω τελεία ":" για τον διαχωριςμό των δφο τιμϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν 

αρχι και το τζλοσ τθσ εκάςτοτε περιοχισ. Για παράδειγμα, το 1:1024 αντιπροςωπεφει 

όλεσ τισ κφρεσ με αρικμοφσ μεταξφ 1 και 1024. Για τθν εξαίρεςθ οριςμζνων αρικμϊν 

κυρϊν χρθςιμοποιείται ο χαρακτιρασ του καυμαςτικοφ "!" . Ο χαρακτιρασ αυτόσ 

μπορεί επιπλζον να ςυνδυαςτεί με μία περιοχι τιμϊν για τθν εξαίρεςθ μιασ περιοχισ 

διευκφνςεων. Επίςθσ, υπάρχουν και ςτατικζσ κφρεσ (static ports) οι οποίεσ 

«υποδεικνφονται» από ζναν ενιαίο - ςυγκεκριμζνο αρικμό κφρασ, όπωσ για 

παράδειγμα είναι θ τιμι 111 για portmapper, 23 για telnet ι 80 για http. 

Όταν δθλϊνουμε μία ομάδα κυρϊν μποροφμε να παραλείψουμε το ζνα άκρο του 

οριςμοφ δθλϊνοντασ, κατ' αυτόν τον τρόπο, ότι ενδιαφερόμαςτε για όςεσ 
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διευκφνςεισ είναι μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ από μία άλλθ. Αναλυτικά, μια ζκφραςθ 

τθσ μορφισ "500:"  ιςχφει για κφρεσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ με 500, ενϊ ςε αντίκετθ 

περίπτωςθ θ μορφι ":1024" ιςχφει για κφρεσ μικρότερεσ ι ίςεσ με 1024. 

log tcp any :1024 -> 192.168.1.0/24 500: 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Η κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ ενόσ δικτφου υποδεικνφεται με τον χαρακτιρα του 

δεξιοφ βζλουσ (->). Ο ςυγκεκριμζνοσ τελεςτισ βρίςκεται ανάμεςα ςτα δφο ηεφγθ 

διεφκυνςθσ IP και κφρασ, ςυμβολίηοντασ τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ που μασ 

ενδιαφζρει. Οτιδιποτε εμφανίηεται ςτα αριςτερά του βζλουσ είναι θ προζλευςθ, ενϊ 

οτιδιποτε υπάρχει ςτα δεξιά του βζλουσ είναι ο προοριςμόσ. Επιπλζον, υπάρχει και 

ζνασ ενδείκτθσ κατεφκυνςθσ που ονομάηεται αμφίδρομοσ τελεςτισ (<>), ο οποίοσ 

«υποδεικνφει» ότι κα παρακολουκείται οποιοςδιποτε ςυνδυαςμόσ 

προζλευςθσ/προοριςμοφ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, το Snort μπορεί να παρακολουκεί 

τθν ςυνομιλία που διαμείβεται μεταξφ δφο υπολογιςτϊν και ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ςχολαςτικι και ςε βάκοσ ανάλυςθ των δεδομζνων των αρχείων καταγραφισ που 

παράγονται, αυξάνουμε ςτο μζγιςτο βακμό τθν πικανότθτα εντοπιςμοφ κακόβουλων 

επικζςεων.  

Παρακάτω, παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα χριςθσ ενόσ αμφίδρομου τελεςτι 

κατεφκυνςθσ (bidirectional operator), καταγράφοντασ και τισ δφο πλευρζσ μίασ telnet 

επικοινωνίασ. 

log tcp !192.168.1.0/24 any <> 192.168.1.0/24 23 

 

ΕΠΙΛΟΓΕ ΚΑΝΟΝΩΝ    

Η γριγορθ διάδοςθ του Snort, οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ πολλζσ και 

διαφορετικζσ επιλογζσ/ρυκμίςεισ που διακζτει. Οι επιλογζσ των κανόνων αποτελοφν 

τθν «καρδιά» του μθχανιςμοφ ανίχνευςθσ ειςβολϊν του Snort, ςυνδυάηοντασ τθν 

ευκολία ςτθ χριςθ, τθ «διορατικότθτα» και τθν ευελιξία. Όλεσ οι ρυκμίςεισ ςε ζναν 

κανόνα διαχωρίηονται μεταξφ τουσ με τον χαρακτιρα του ερωτθματικοφ ";", ενϊ οι 

λζξεισ-κλειδιά (keywords) των επιλογϊν του κανόνα, διαχωρίηονται από τα ορίςματα 
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τουσ μζςω του χαρακτιρα τθσ άνω-κάτω τελείασ ":". Τπάρχουν τζςςερισ κφριεσ 

κατθγορίεσ των επιλογϊν ενόσ κανόνα (rule options). 

 Γενικζσ         

Παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον εκάςτοτε κανόνα, αλλά χωρίσ να ζχουν τθν 

οποιαδιποτε επίδραςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ανίχνευςθσ. 

 Ρεριεχομζνου 

Οι επιλογζσ του ςυγκεκριμζνου τφπου, κακορίηουν όλα τα ςτοιχεία - δεδομζνα που 

κα ανιχνευκοφν ςτο εςωτερικό ενόσ πακζτου και μποροφν να αλλθλοεξαρτϊνται 

μεταξφ τουσ. 

 Μη-περιεχομζνου 

Εξετάηουν τισ «πλθροφορίεσ» που δεν βρίςκονται ςτο περιεχόμενο ενόσ πακζτου. 

 Ολοκληρωμζνησ Ανίχνευςησ 

Προςδιορίηουν τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων γεγονότων που ςυμβαίνουν μόλισ 

επαλθκευτεί ζνασ κανόνασ. 

Οι παραπάνω επιλογζσ, μποροφν να ςυνδυάηονται και να προςαρμόηoνται ζτςι ϊςτε 

να μποροφν να χειρίηονται όλουσ τουσ τφπουσ κυκλοφορίασ όπωσ ορίηονται από τισ 

κεφαλίδεσ των κανόνων. Ο ακόλουκοσ πίνακασ, παρουςιάηει οριςμζνεσ από τισ 

προκακοριςμζνεσ επιλογζσ του Snort. 
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ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΛΕΞΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

msg Ορίηει το κείμενο του προειδοποιθτικοφ μθνφματοσ για 
ζναν ςυναγερμό (alert). 

content Ορίηει το «μοτίβο» που κα αναηθτά το  Snort μζςα ςτο 
πακζτο. 

uricontent Κακορίηει το μοτίβο URI (Uniform Resource Identifier, 
ενιαίο αναγνωριςτικό εντοπιςμοφ πόρων) που κα 
αναηθτά το Snort. 

ttl Εξετάηει τθν τιμι του ΙΡ πακζτου ςτο πεδίο TTL (time-to-
live). 

stateless Ανεξαρτιτωσ τθσ κατάςταςθσ, κακορίηει ότι το πακζτο 
κα ελζγχεται ζναντι του κανόνα. 

logto Προςδιορίηει τθν κζςθ αποκικευςθσ ενόσ εναλλακτικοφ 
αρχείου καταγραφισ, (π.χ. logto:"filename";). 

session Καταγράφει τισ πλθροφορίεσ επιπζδου εφαρμογισ που 
περιλαμβάνει ζνα πακζτο. 

Ρίνακασ 4: Rule Options 

Μία από τισ ςθμαντικότερεσ και χρθςιμότερεσ επιλογζσ των κανόνων του Snort, είναι 

θ προαναφερκείςα «λζξθ-κλειδί» content. Η ςυγκεκριμζνθ επιλογι, αποτελεί ζνα από 

τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά του Snort, κακϊσ επιτρζπει ςτον εκάςτοτε χριςτθ να 

ορίηει κανόνεσ οι οποίοι αναηθτοφν - ψάχνουν για οποιοδιποτε ςυγκεκριμζνο 

αλφαρικμθτικό/ακολουκία χαρακτιρων ςτο εςωτερικό των πακζτων. Ζνασ κανόνασ 

περιζχοντασ τθ δεςμευμζνθ λζξθ content, ελζγχει - ταιριάηει αρχικά τα δεδομζνα του 

πακζτου με τον κατάλλθλο αλγόρικμο και ςε περίπτωςθ που βρεκεί θ «επικυμθτι» 

αντιςτοιχία με το περιεχόμενο του, εκτελοφνται οι υπόλοιπεσ παράμετροι κακϊσ και ο 

ζλεγχοσ διαχωριςμοφ μεταξφ κεφαλαίων και μικρϊν γραμμάτων. 

Σο όριςμα τθσ παραπάνω ρφκμιςθσ, δίνεται με τθ μορφι απλισ ςυμβολοςειράσ, με 

δυαδικά δεδομζνα ωσ δεκαεξαδικοί αρικμοί (bytecode) ι με ςυνδυαςμό και των δφο. 

◆ Μορφή 

  content:[!]"<content string>"; 
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◆ Ραραδείγματα content 

  1. alert tcp any any -> any 139 (content:"|5c 00|P|00|I|00|P|00|E|00  5c|";) 

  2. alert tcp any any -> any 80 (content:!"GET";) 

τα ανωτζρω παραδείγματα, παρουςιάηεται θ χριςθ του μικτοφ κειμζνου και των 

δεκαεξαδικϊν δεδομζνων ςε ζναν κανόνα Snort, κακϊσ και ο τελεςτισ άρνθςθσ πριν 

από το όριςμα του content, γεγονόσ που ςθμαίνει αυτομάτωσ ότι ο κανόνασ κα ιςχφει 

όταν δεν κα υπάρχει το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο μζςα ςτο πακζτο. υγκεκριμζνα, 

όπωσ εμφανίηεται και ςτο πρϊτο παράδειγμα, το κομμάτι που αντιςτοιχεί ςε 

δεκαεξαδικι μορφι ορίηεται ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ με τον χαρακτιρα " | ", ενϊ το 

εςωτερικό κάκε χαρακτιρα γράφεται με δφο δεκαεξαδικά ψθφία, διαχωρίηοντασ τα 

από τον επόμενο με ζνα κενό. Επιπλζον, μποροφν να «ςυνυπάρχουν» ςτον ίδιο 

κανόνα περιςςότερεσ από μία εντολζσ content. 

Σζλοσ, αποτελεί άξιο αναφοράσ το γεγονόσ πωσ τα πιο κοινά worms και επικζςεισ 

DDoS περιλαμβάνουν μία γνωςτι, αλλά και ςτακερι ςειρά χαρακτιρων τθν οποία 

χρθςιμοποιοφν για να προκαλζςουν μία υπερχείλιςθ buffer (buffer overflow) ι για να 

ενεργοποιιςουν ζνα κϊδικα ςε «μθ-αςφαλείσ» - εκτεκειμζνουσ servers. Ελζγχοντασ 

λοιπόν όλα τα πακζτα για αυτά τα γνωςτά μοτίβα επικζςεων, είμαςτε ςε κζςθ να 

γνωρίηουμε ζγκαιρα εάν δεχόμαςτε επίκεςθ από τα πιο κοινά εργαλεία των 

παραπάνω κατθγοριϊν. Η εντολι content, μπορεί να ςυνδυάςει μία ι περιςςότερεσ 

εντολζσ τροποποίθςθσ οι οποίεσ επθρεάηουν τον τρόπο με τον οποίο κα γίνει θ 

αναηιτθςθ κάκε περιεχομζνου.  

 

 

 

 

 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
103 

 

7.6  Ρροεπεξεργαςτζσ 

Οι προεπεξεργαοτζσ (preprocessors), είναι το επόμενο ςτάδιο εξζλιξθσ μετά από τθν 

χριςθ προςαρμοςμζνων επιλογϊν κανόνων. Ειςιχκθςαν για πρϊτθ φορά ςτθν 

ζκδοςθ 1.5 του Snort και oυςιαςτικά είναι πρόςκετα plug-ins τα οποία δίνουν ςτουσ 

χριςτεσ τθ δυνατότθτα να ορίηουν εξειδικευμζνα μοτίβα επικζςεων και τρόπουσ 

αντίδραςθσ. Σα plug-ins είναι κομμάτια κϊδικα, με τθ λογικι ξεχωριςτϊν 

υποπρογραμμάτων που ενςωματϊνονται ςτον υπόλοιπο κϊδικα του Snort, 

επιτρζποντασ με αυτό τον τρόπο, τθν επζκταςθ των δυνατοτιτων του χωρίσ να 

χρειάηεται καμία περαιτζρω αλλαγι ςτο «κφριο ςϊμα» του κϊδικά του. Επιπλζον, οι 

εκάςτοτε χριςτεσ μποροφν να ενεργοποιοφν αυτά τα πρόςκετα plug-ins ςτο αρχείο 

κανόνων για να εκμεταλλεφονται και να επεκτείνουν τθν λειτουργικότθτα τουσ.  

Όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο χιμα 10, ο κϊδικασ των προεπεξεργαςτϊν 

εκτελείται μετά από τθν αποκωδικοποίθςθ του πακζτου (packet decode engine) και 

πριν από τθν εφαρμογι τθσ μθχανισ ανίχνευςθσ (detection engine), παρουςιάηοντασ 

παράλλθλα τθν διαδρομι που ακολουκεί κάκε πακζτο κατά τθν επεξεργαςία του από 

το Snort. Οι προεπεξεργαςτζσ, καλοφνται προσ εκτζλεςθ μία μόνο φορά για κάκε 

πακζτο και μζςω αυτϊν είναι δυνατόν να υλοποιθκοφν εργαςίεσ που ζχουν να 

κάνουν είτε με τθν εξαγωγι διαφόρων ςτατιςτικϊν που ςχετίηονται και αφοροφν τα 

πακζτα που επεξεργάηεται το Snort για φποπτθ δραςτθριότθτα, είτε με τθν κατάλλθλθ 

προετοιμαςία τουσ πριν αυτά προωκθκοφν ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ. το ςθμείο αυτό 

πρζπει να ςθμειωκεί, ότι για μερικζσ κεμελιϊδεισ λειτουργίεσ τθσ μθχανισ 

αναηιτθςθσ του Snort, οι προεπεξεργαςτζσ είναι πλιρωσ απαραίτθτοι. 
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Σχήμα 10: οή Δεδομζνων 

Ωσ ςυμπλθρωματικι μθχανι και «προζκταςθ» τθσ βαςικισ λειτουργίασ του Snort, 

οριςμζνα είδθ επικζςεων δεν κα μποροφςαν να εντοπιςτοφν - ανιχνευτοφν από το 

εκάςτοτε ςφςτθμα χωρίσ τθν επιπλζον επεξεργαςία των προεπεξεργαςτϊν. 

Αναλυτικότερα, οι προεπεξεργαςτζσ ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ του εντοπιςμοφ 

κάποιων επικζςεων που δεν ζχουν γίνει ακόμθ «κανόνεσ». Όπωσ το λζει και θ ίδια θ 

λζξθ, ζνα plug-in είναι ζνα πρόςκετο πρόγραμμα, που ζχει τθ δυνατότθτα να 

ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται κατά βοφλθςθ από τον διαχειριςτι 

(administrator) ενόσ ςυςτιματοσ. Οι προεπεξεργαςτζσ, αναπτφςςονται ςαν plug-ins, 

δίνοντασ ςτο Snort ευελιξία και επεκταςιμότθτα. Η ικανότθτα, λοιπόν, του Snort να 

δζχεται τζτοιου είδουσ προγράμματα δεν δίνει μονό μεγάλθ «πικανότθτα» επζκταςθσ 

του ίδιου του Snort αλλά και τθν δυνατότθτα προςαρμογισ – ρφκμιςθσ ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ του περιβάλλοντοσ δικτφου που κα χρθςιμοποιθκεί. Για παράδειγμα, ςε 

περίπτωςθ που δεν επικυμοφμε να ελζγχεται για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα 

το δίκτυο μασ από ςαρϊςεισ κυρϊν (port scans), μποροφμε να απενεργοποιιςουμε το 

εν λόγω plug-in χωρίσ να επθρεαςτεί κακόλου το υπόλοιπο ςφςτθμα. 
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Διαμόρφωςη προεπεξεργαςτών 

Οι προεπεξεργαςτζσ (preprocessors), ενεργοποιοφνται και φορτϊνονται μζςω τθσ 

δεςμευμζνθσ λζξθσ preprocessor. Παράλλθλα, οι παράμετροι που τουσ «αφοροφν» 

ρυκμίηονται και διαμορφϊνονται ςτο αρχείο snort config (snort.conf), επιλζγοντασ 

ποιουσ προεπεξεργαςτζσ και ποιεσ από τισ υπολειτουργίεσ τουσ κζλουμε να 

ενεργοποιιςουμε.  

Η γενικι ςφνταξθ που κακιςτά ενεργό ζναν προεπεξεργαςτι, αφοφ προθγουμζνωσ 

γίνει compiled με το υπόλοιπο Snort, είναι θ εξισ: 

 

Σο Snort υποςτθρίηει τθ λειτουργία πολλϊν και διαφόρων προεπεξεργαςτϊν, ενϊ 

μποροφμε επίςθσ να δθμιουργοφμε και τουσ δικοφσ μασ ανάλογα με τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ. Ακολουκοφν, οριςμζνα παραδείγματα δθμοφιλϊν προεπεξεργαςτϊν: 

◆ Stream5 

Ο προεπεξεργαςτισ Stream5 και «διάδοχοσ» του Stream4, παρζχει τθ δυνατότθτα 

αναςυγκρότθςθσ μιασ ροισ δεδομζνων TCP όςο και UDP με βάςθ τον αποδζκτθ, 

απορρίπτοντασ πακζτα από ροζσ που δεν ζχουν δθμιουργθκεί μζςω 3-way 

handshake. Είναι ςε κζςθ, να παρακολουκεί και να ελζγχει για μεγάλουσ αρικμοφσ ςε 

πακζτα ΣCP και UDP, επικζςεισ που δεν βαςίηονται ςε πλθροφορίεσ κατάςταςθσ και 

περιπτϊςεισ κατακερματιςμοφ των πακζτων ςε κομμάτια με μικρότερο από το 

κανονικό μζγεκοσ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για να κρφψουν τθν 

δραςτθριότθτα ενόσ επιτικζμενου. 

Ρφκμιςθ Stream5 UDP 

preprocessor stream5_udp: [timeout <number secs>], [ignore_any_rules] 
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 ◆ HTTP Inspect 

Ο προεπεξεργαςτισ HTTP Inpect είναι υπεφκυνοσ για τθν ανίχνευςθ «παράξενθσ» 

κίνθςθσ HTTP, μετατρζποντασ τισ διευκφνςεισ URI από τθν μορφι Unicode ςε μορφι 

ASCII, ϊςτε να μπορoφν να διαβαςτοφν και να ερμθνευτοφν ςωςτά από τθν μθχανι 

ανίχνευςθσ (detection engine). Με τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία τθσ κανονικοποίθςθσ, 

το Snort δφναται - μπορεί να αναγνωρίςει μια αςαφι και μθ ξεκάκαρθ ςυλλογι 

χαρακτιρων.  

Πρζπει να τονιςτεί, ότι ζνασ ΗTTP Inspect είναι ζνασ γενικόσ αποκωδικοποιθτισ HTTP 

για εφαρμογζσ χριςτθ, όπου χωρίσ τθν χριςθ του μία επίκεςθ είναι εφκολο να 

«μεταμφιεςτεί» ζτςι ϊςτε να μθν ταιριάηει με τισ υπάρχουςεσ υπογραφζσ ανίχνευςθσ 

και ο εκάςτοτε web server να τθν κεωριςει ωσ ζνα ζγκυρο URL. 

◆ sfPortscan 

Η λειτουργικι μονάδα sfPortscan, ζχει αναπτυχκεί από τθν Sourcefire και είναι 

ςχεδιαςμζνθ για να ανιχνεφει τισ απόπειρεσ «αναγνϊριςθσ» δικτφων από crackers και 

ςυγκεκριμζνα τθν πρϊτθ φάςθ ςε μια δικτυακι επίκεςθ. 

τθν φάςθ τθσ αναγνϊριςθσ, ζνασ ειςβολζασ προςπακεί να κακορίςει ποιοί τφποι 

δικτυακϊν πρωτοκόλλων ι υπθρεςίεσ υποςτθρίηονται από ζναν host. Η ανωτζρω 

φάςθ, «υποκζτει» ότι ο επιτικζμενοσ δεν ζχει προθγοφμενθ γνϊςθ για το τι 

πρωτόκολλα ι υπθρεςίεσ υποςτθρίηονται από τον ςτόχο του, με αποτζλεςμα τα 

περιςςότερα ερωτιματα (queries) που ςτζλνει να του ζρχονται με αρνθτικι 

απάντθςθ. Αναλυτικά, όταν πρόκειται για μία νόμιμθ δικτυακι επικοινωνία, οι 

αρνθτικζσ απαντιςεισ από τουσ hosts είναι πολφ ςπάνιο φαινόμενο, πόςο μάλλον 

όταν υπάρχουν πολλαπλζσ αρνθτικζσ απαντιςεισ μζςα ςε ζνα δεδομζνο χρονικό 

διάςτθμα. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ, λοιπόν, για τθν ανίχνευςθ του sfPortscan είναι να 

ανιχνεφουν αυτζσ οι αρνθτικζσ απαντιςεισ.  

Ζνα από τα πιο κοινά και γνωςτότερα εργαλεία ςάρωςθσ κυρϊν (portscanning) που 

χρθςιμοποιείται ςτισ μζρεσ μασ, είναι το Nmap. Σο Nmap περιλαμβάνει και 

υποςτθρίηει πολλζσ, αν όχι όλεσ, τισ τρζχουςεσ - γνωςτζσ τεχνικζσ portscanning. Κατά 

ςυνζπεια, το sfPortscan ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
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ανιχνεφει τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ και τεχνικζσ των ςαρϊςεων που παράγει το 

Nmap. 

Σο sfPortscan, είναι «ςυμβατό» με τουσ ακόλουκουσ τφπουσ ςαρϊςεων Nmap:  

 TCP portscan  

 UDP portscan  

 IP portscan  

◆ RPC Decode 

Ο ςκοπόσ του προεπεξεργαςτι RPC decode είναι να κανονικοποιιςει -  

«ομαλοποιιςει» τισ πολλαπλζσ κατακερματιςμζνεσ εγγραφζσ ςε μια ενιαία και 

μεμονωμζνθ εγγραφι, ϊςτε να είναι δυνατι ςε κάκε περίπτωςθ θ αναγνϊριςθ 

οποιαςδιποτε υπογραφισ (π.χ. κακόβουλθσ εγγραφισ) από τθν μθχανι ανίχνευςθσ. 

υγκεκριμζνα, αυτό επιτυγχάνεται με τθν κανονικοποίθςθ του πακζτου ςτθν 

ενδιάμεςθ, προςωρινι, μνιμθ του. 

Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ που ο προεπεξεργαςτισ Stream5 είναι 

ενεργοποιθμζνοσ, κα επεξεργάηεται μόνο τθν κίνθςθ από πλευράσ client. Από 

προεπιλογι, o προεπεξεργαςτισ RPC decode τρζχει ςτισ κφρεσ 111 και 32771. Για να 

ενεργοποιθκεί o προεπεξεργαςτισ rpc_decode κα πρζπει να γραφτεί θ παρακάτω 

εντολι ςτο Snort.conf: 

Μορφή 

preprocessor rpc_decode: \ 

    <ports> [ alert_fragments ] \ 

    [no_alert_multiple_requests] \ 

    [no_alert_large_fragments] \ 

    [no_alert_incomplete] 
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Επιλογή Ρεριγραφή 

alert_fragments 
Ειδοποίθςθ για οποιαδιποτε κατακερματιςμζνθ RPC 
εγγραφι. 

no_alert_multiple_requests 
Δεν ειδοποιεί, όταν υπάρχουν πολλαπλζσ εγγραφζσ ςε ζνα 
πακζτο. 

no_alert_large_fragments 
Δεν ειδοποιεί, όταν το άκροιςμα των κατακερματιςμζνων 
εγγραφϊν υπερβαίνει το ζνα πακζτο. 

no_alert_incomplete 
Δεν ειδοποιεί, όταν μία απλι εγγραφι ενιαίου τμιματοσ 
υπερβαίνει το μζγεκοσ ενόσ πακζτου. 

Ρίνακασ 5: Ανάλυςη περιεχομζνου του προεπεξεργαςτή RPC Decode 

Ζνασ από τουσ πιο γνωςτοφσ, ξεχωριςτοφσ και ευρζωσ διαδεδομζνουσ 

προεπεξεργαςτζσ, είναι ο HTTP Inspect. Πολλζσ περιπτϊςεισ που βαςίηονται ςτο 

pattern matching δεν κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν χωρίσ τθν δυνατότθτα 

κανονικoποίθςθσ που δίνεται από τον προεπεξεργαςτι HTTP Inspect. Όπωσ ιδθ ζχει 

αναφερκεί, αυτόσ ο ιςχυρόσ προεπεξεργαςτισ δζχεται οποιοδιποτε αναγνωριςτικό 

URI και το μετατρζπει ςε ςτάνταρ ASCII μορφι πριν «διαβαςτεί» από το Snort. Η 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, είναι πολφ ςθμαντικι για τον λόγο ότι οι ειςβολείσ 

χρθςιμοποιοφν διάφορεσ τεχνικζσ μορφοποίθςθσ για να κρφψουν τισ αιτιςεισ που 

κάνουν για τισ ιςχυρζσ εντολζσ ενόσ ςυςτιματοσ, οι οποίεσ βρίςκονται εκτόσ τθσ 

κανονικισ δομισ καταλόγων ενόσ Web server. Πρζπει να ςθμειωκεί, ότι θ 

κωδικοποίθςθ των δεδομζνων HTTP, είναι μία από τισ πιο γνωςτζσ μεκόδουσ που 

χρθςιμοποιοφν οι crackers για να κρφψουν μια επίκεςθ από ζνα NIDS.  

υνεπϊσ, επειδι ςτθν αρχικι διαμόρφωςθ του Snort οι περιςςότεροι κανόνεσ 

βαςίηονται ςτθν μορφι ASCII για τθν αναγνϊριςθ αυτϊν των αςυνικιςτων και μθ 

επιτρεπόμενων αιτιςεων, όταν οι αιτιςεισ αυτζσ είναι ςε μορφι Unicode αγνοοφνται. 
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Ακολουκεί, ζνα παράδειγμα ςφνταξθσ του ΗΣΣΡ Inspect και τθσ ςφνταξθσ των 

προεπεξεργαςτϊν γενικότερα: 

preprocessor http_inspect: \ 

    global \ 

    iis_unicode_map <map_filename> \ 

    codemap <integer> \ 

    [detect_anomalous_servers] \ 

    [proxy_alert] \ 

    [max_gzip_mem <num>] \ 

    [compress_depth <num>] [decompress_depth <num>] \ 

    [memcap <num>] \ 

    disabled 

 

7.7  Οδηγίεσ Μορφοποίηςησ 

Οι λειτουργικζσ μονάδεσ μορφοποίθςθσ (formatting modules), ι όπωσ ςυνθκζςτερα 

αποκαλοφνται και περιγράφονται ωσ λειτουργικζσ μονάδεσ εξόδου (output modules), 

μασ επιτρζπουν να κακορίςουμε τθν μορφι και τθν παρουςίαςθ των μθνυμάτων 

προειδοποίθςθσ και καταχωρίςεων ςτα αρχεία καταγραφισ (log files). υγκεκριμζνα, 

τα οutput modules/plug-ins αυξάνουν τθν λειτουργικότθτα του Snort, εκτελϊντασ 

εργαςίεσ οι οποίεσ ζχουν να κάνουν με το alerting και τo logging. Για παράδειγμα, 

όταν τα δεδομζνα που ζχουν ιδθ περάςει από τουσ προεπεξεργαςτζσ και τθν μθχανι 

ανίχνευςθσ ταιριάηουν με κάποιον κανόνα, τότε αυτομάτωσ εκδίδεται μια ειδοποίθςθ 

(alert) για το ςυγκεκριμζνο ςυμβάν. Πρζπει να ςθμειωκεί, πωσ θ μορφι των οδθγιϊν 

ςτο αρχείο config είναι παρόμοια με εκείνθ ενόσ προεπεξεργαςτι. Σο Snort παρζχει 

πολλοφσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ για τθν αποτφπωςθ των δεδομζνων, κακϊσ 

υπάρχουν επιπρόςκετα προγράμματα που ζχουν γραφτεί για να τον ςυγκεκριμζνο 

ςκοπό. τθν ουςία, ζνα output plug-in, δίνει τθ δυνατότθτα ςτο Snort να προβάλλει 

και να μεταφζρει τισ ειδοποιιςεισ ςε διάφορεσ μορφζσ και μθχανιςμοφσ,  όπωσ είναι 

για παράδειγμα θ αποςτολι των εκάςτοτε «μθνυμάτων» ςτο syslog.  

Επίςθσ, πρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχει ςχετικό template μζςα ςτο πακζτο του 

Snort για οποιονδιποτε χριςτθ κζλει να γράψει τθ δικι του «αποτφπωςθ» εξόδου. Σο 

Snort, δεν μασ περιορίηει ςτθ χρθςιμοποίθςθ ενόσ και μόνου output module, αλλά 
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μποροφμε να ενεργοποιιςουμε μία διαδικαςία θ οποία αποκαλείται ςυςςϊρευςθ 

οδθγιϊν, ορίηοντασ πολλαπλζσ «οδθγίεσ» μορφοποίθςθσ με ςειριακό τρόπο ςτο 

αρχείο ρυκμίςεων του. Οι ςθμαντικότερεσ και πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ 

«οδθγίεσ» μορφοποίθςθσ, είναι οι ακόλουκεσ: 

 

alert_syslog Κακορίηει πϊσ κα χειρίηεται τουσ «ςυναγερμοφσ» το syslog , δίνοντασ ςτουσ 

χριςτεσ μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν καταγραφι των ειδοποιιςεων (logging 

alerts). 

alert_fast Εμφανίηει ζνα «απλό» προειδοποιθτικό μινυμα μιασ γραμμισ ςε ζνα 

κακοριςμζνο αρχείο εξόδου. Πρόκειται για τθν ταχφτερθ μζκοδο 

ειδοποίθςθσ, κακϊσ καταγράφει  ζνα  αρχείο κάκε φορά χωρίσ να εμφανίηει 

τισ κεφαλίδεσ των πακζτων ςτο αντίςτοιχο αρχείο εξόδου. 

alert_full Εμφανίηει ζνα πλιρεσ προειδοποιθτικό μινυμα με όλεσ τισ πλθροφορίεσ για 

το περιεχόμενο του κάκε πακζτου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

κεφαλίδων του. 

alert_unixsock «Δθμιουργεί» μια επικοινωνία με ζνα Unix domain socket το οποίο τρζχει 

ςτο ίδιο ςφςτθμα, ςτζλνοντασ ςε αυτό όλα τα προειδοποιθτικά μθνφματα. 

log_tcpdump Καταγράφει και μορφοποιεί τα προειδοποιθτικά μθνφματα ςε ζνα tcpdump 

αρχείο ςφμφωνα με τθν διαμόρφωςθ που χρθςιμοποιεί το tcpdump. 

Χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για περαιτζρω ανάλυςθ και επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν των πακζτων   

csv τζλνει τα μθνφματα ςε ζνα αρχείο μορφισ CSV (comma-separated values, 

τιμζσ διαχωριςμζνεσ με κόμματα), διευκολφνοντασ ζτςι τθν ειςαγωγι των 

των ςτοιχείων ςε μια βάςθ δεδομζνων. 

log_null Δυνατότθτα δθμιουργίασ κανόνων που κα ειδοποιοφν ςε 

προκακοριςμζνουσ τφπουσ δικτυακισ κυκλοφορίασ, χωρίσ όμωσ να γίνονται 

καταχωριςεισ των «προκλθκζντων» πακζτων ςτο αρχείο καταγραφισ. 
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Σο ακόλουκο παράδειγμα χρθςιμοποιεί ζνα από τα παραπάνω output modules: 

output alert_syslog: log_auth log_alert 

το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, το output είναι θ λζξθ-κλειδί (keyword), το  

alert_syslog είναι θ οδθγία μορφοποίθςθσ (<name>) και τα log_auth και 

log_alert είναι τα ςυςτατικά - επιλογζσ (<options>) του syslog. Με αυτόν τον 

τρόπο, μποροφμε να κακορίςουμε ότι τα προειδοποιθτικά μθνφματα των 

ςυναγερμϊν όχι μόνο κα περνιοφνται ςτο syslog, πράγμα το οποίο είναι θ 

προεπιλεγμζνθ μασ κατάςταςθ, αλλά επίςθσ «δείχνουμε» ςτο syslog πωσ κα 

χειρίηεται αυτά τα μθνφματα όταν βρεκοφν υπό τθν επίβλεψθ του.  

7.8  Τοποθζτηςη Αιςθητήρων Ανίχνευςησ Ειςβολών 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ και «ςτόχοσ» των υςτθμάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν Δικτφου 

(NIDS), είναι θ δθμιουργία δικτφων με ΝIDS αιςκθτιρεσ (NIDS sensors) κακζνασ από 

τουσ οποίουσ κα είναι «υπεφκυνοσ» για ζνα ςυγκεκριμζνο κομμάτι μζςα ςτο δίκτυο. 

Ζχοντασ, λοιπόν, αναλφςει τθ ςυνδεςμολογία του εκάςτοτε δικτφου κα πρζπει να 

μελετθκοφν με ακρίβεια και με «ςτρατθγικό» τρόπο τα διαφορετικά ςθμεία 

τοποκζτθςθσ των NIDS αιςκθτιρων. Σα ςθμεία που χριηουν προςταςίασ και 

εκτιμϊνται - κρίνονται αναγκαία προσ παρακολοφκθςθ, είναι τα ςθμεία όπου 

διαφορετικά δικτυακά μζρθ ενϊνονται μεταξφ τουσ. Με αυτόν τον τρόπο, 

επιτυγχάνεται καλφτερθ και αξιόπιςτθ ανίχνευςθ των επικζςεων, κακϊσ 

παρακολουκείται θ κίνθςθ από και προσ όλεσ τισ ςυςκευζσ του δικτφου και 

παράλλθλα ελαχιςτοποιοφμε τθν απϊλεια πακζτων που περνάνε από τον κάκε 

αιςκθτιρα - ανιχνευτι. 

υνεπϊσ, για να αποφαςιςτεί ποια είναι θ καλφτερθ κζςθ για ζνα NIDS, κα πρζπει να 

προςδιορίςουμε ποια ςυςτιματα κζλουμε να προςτατευτοφν και από ποιεσ «πθγζσ». 

Σο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, κα πρζπει να αποςαφθνίηεται πολφ προςεκτικά και 

εμπεριςτατωμζνα, κακϊσ δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ 

ειςβολϊν ςε δίκτυα χρειάηεται περιςςότερουσ από ζναν αιςκθτιρεσ NIDS. 

υγκεντρωτικά, θ επιλογι του ςθμείου που κα τοποκετθκεί ζνασ NIDS αιςκθτιρασ ςε 

ζνα δίκτυο, πρζπει να γίνεται αφοφ λθφκοφν υπόψιν διάφορα κριτιρια και 

κακοριςτεί θ «φφςθ» των αποτελεςμάτων που κζλουμε να παραχκοφν από το 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
112 

 

εκάςτοτε NIDS. υνικωσ, οι πικανζσ κζςεισ ενόσ αιςκθτιρα NIDS είναι πίςω ι 

μπροςτά από το firewall, ι ςε κζςεισ που κα παρακολουκεί ζνα ςυγκεκριμζνο 

υποδίκτυο. Ζνασ πικανόσ τρόποσ χριςθσ, παρουςιάηεται ςτο χιμα 11.  

 

 

Σχήμα 11: Xρήςη ενόσ NIDS με δφο αιςθητήρεσ 
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τθν παραπάνω ςχθματικι διαμόρφωςθ, παρακολουκείται τόςο θ 

αποςτρατικοποιθμζνθ ηϊνθ (DMZ, demilitarized zone), όςο και θ ςφνδεςθ του firewall 

ςτο εςωτερικό δίκτυο. Σο ανωτζρω, μασ επιτρζπει να ελζγχουμε όλθ τθν ειςερχόμενθ 

κυκλοφορία από το Internet. Επιπλζον, μασ επιτρζπει να «ενδυναμϊςουμε» το 

υπάρχον firewall, κακϊσ και οι δφο αιςκθτιρεσ του NIDS τρζχουν χωρίσ να ζχει 

ςυςχετιςτεί το πρωτόκολλο ΙΡ με τον δθμόςιο κλάδο του δικτφου. Σο πρωτόκολλο ΙΡ 

τρζχει μόνο ςε μία κάρτα δικτφου θ οποία ςυνδζει τουσ αιςκθτιρεσ με τθν κονςόλα 

(console). Με αυτόν τον τρόπο, οι αιςκθτιρεσ του NIDS είναι εντελϊσ «αόρατοι» και 

δεν αναγνωρίηονται από τα ςυςτιματα που βρίςκονται ςτον δθμόςιο κλάδο του 

δικτφου. 

Ωςτόςο, θ ςυγκεκριμζνθ διαμόρφωςθ ζχει οριςμζνουσ περιοριςμοφσ και αυτό διότι, 

δεν κα μπορεί να γίνεται πλιρθσ παρακολοφκθςθ των επικζςεων που προζρχονται 

από το Internet και ζχουν ςαν ςτόχο το firewall. τθν περίπτωςθ που κζλουμε να 

παρακολουκιςουμε μόνο τθν ςχετιηόμενθ με το Internet κυκλοφορία, πρζπει να 

τοποκετθκεί ζνασ «ιςχυρόσ» server, τρζχoντασ όλεσ τισ λειτουργίεσ του NIDS «ζξω» 

από το firewall. Επειδι, λοιπόν, το πρωτόκολλο ΙΡ δεν είναι απαραίτθτο ςτο ςφςτθμα 

ςτο οποίο τρζχει το ΝΙDS, το προαναφερόμενο ςφςτθμα κα είναι αςφαλζσ από κάκε 

είδουσ επικζςεισ.  

Ενασ άλλοσ περιοριςμόσ τθσ διαμόρφωςθσ που παρουςιάηεται ςτο χιμα 11, είναι ότι 

δεν μασ επιτρζπει να παρακολουκοφμε οποιαδιποτε κυκλοφορία διακινείται μεταξφ 

δφο ςυγκεκριμζνων ςτακμϊν του εςωτερικοφ μασ δικτφου. Εάν, ο ςτόχοσ μασ είναι να 

παρακολουκοφμε ςε ςυνεχι βάςθ όλθ τθν κυκλοφορία του δικτφου, κα πρζπει να 

μεταφερκεί ο αιςκθτιρασ NIDS για το εςωτερικό δίκτυο ςε ξεχωριςτι κφρα του 

switch και να διαμορφωκεί ακολοφκωσ ςαν κφρα παρακολοφκθςθσ. Με τον 

ςυγκεκριμζνο τρόπο, κα μασ επιτρζπεται να βλζπουμε όλθ τθν κυκλοφορία που 

διακινείται ςτο εκάςτοτε firewall. 
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Ωσ ςυμπζραςμα των παραπάνω, για να «κλειδϊςει» ιδανικά ζνα δίκτυο ςτο μζγιςτο 

δυνατό βακμό, κα πρζπει να ςυνδυαςτοφν οι ακόλουκεσ λφςεισ: 

 Σοποκζτθςθ ενόσ αιςκθτιρα ΝΙDS «ζξω» από το firewall. 

 Σοποκζτθςθ ενόσ δεφτερου αιςκθτιρα ςτθν κφρα παρακολοφκθςθσ του switch. 

 Διαμόρφωςθ των δφο ανωτζρω αιςκθτιρων, ϊςτε να επικοινωνοφν με τθν 

κονςόλα (console) μζςω ενόσ ιδιωτικοφ υποδικτφου. 

Η ςυγκεκριμζνθ «προςζγγιςθ», μασ επιτρζπει να παρακολουκοφμε όλθ τθν εςωτερικι 

κυκλοφορία ενόσ δικτφου, διατθρϊντασ τον ζλεγχο από μία κεντρικι κονςόλα και 

αποκτϊντασ παράλλθλα πλεονεκτιματα - οφζλθ όπωσ θ καταγραφι των πακζτων ςε 

«ακατζργαςτθ» μορφι και θ δυναμικι τροποποίθςθ των κανόνων των φίλτρων. Κατά 

ςυνζπεια, αφοφ κακοριςτοφν οι περιοχζσ παρακολοφκθςθσ και ανίχνευςθσ, μπορεί 

να επιλεγεί εν ςυνεχεία ο αρικμόσ των απαραίτθτων αιςκθτιρων για το NIDS, κακϊσ 

επίςθσ και o κατάλλθλοσ υλικόσ εξοπλιςμόσ. 

Κλείνοντασ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι πλζον τα περιςςότερα δίκτυα αν όχι όλα, 

βαςίηουν και ςτθρίηουν όλθ τθν υποδομι τουσ ςε switches ζναντι των hubs που 

χρθςιμοποιοφνταν παλαιότερα. Η αλλαγι αυτι φζρει ωσ αποτζλεςμα τθν αιςκθτι 

αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ ςε ζνα δίκτυο. Πολλοί ειδικοί ςτο 

χϊρο τθσ Αςφάλειασ υςτθμάτων, αποδίδουν ςτα switches τον χαρακτθριςμό ”ζξυπνα 

hubs”, κακϊσ όταν ζνα πακζτο διζρχεται μζςω ενόσ switch, αναλφεται ϊςτε να 

κακοριςτεί μζςω τθσ MAC address ςε ποιον υπολογιςτι - παραλιπτθ κα ςταλκεί. 

Αντίκετα, κάκε πακζτο δεδομζνων που περνάει από ζνα hub αποςτζλλεται ςε όλα τα 

ports που είναι «ςυνδεδεμζνα» πάνω του, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται μεγάλθ 

ςπατάλθ πόρων κατά τθ μετάδοςθ του. 
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7.9  Διαμόρφωςη και φθμιςη Ραραμζτρων του Snort 

 Μία από τισ πρϊτεσ και κακοριςτικζσ εργαςίεσ μετά τθν εγκατάςταςθ ι τθν 

ενθμζρωςθ του Snort, είναι θ διαμόρφωςθ των μεταβλθτϊν που κα 

«αντιπροςωπεφουν» το εκάςτοτε δίκτυο και τισ διευκφνςεισ ΙΡ που μπορεί να 

κζλουμε να εξαιρζςουμε από τουσ ελζγχουσ μασ. Παραδείγματα τζτοιων μεταβλθτϊν 

είναι τα RULES_PATH, MY_NET, MY_PORTS και DNS. Οι τιμζσ των ανωτζρω 

μεταβλθτϊν, μποροφν να είναι μία λίςτα δικτφων ι απλϊσ θ δεςμευμζνθ λζξθ any. 

Για παράδειγμα, τοποκετϊντασ τισ διευκφνςεισ IP όλων των DNS servers ςτθν 

μεταβλθτι DNS, μποροφμε να αποφφγουμε μία ςθμαντικι αιτία ψεφτικων 

ςυναγερμϊν. Σο Snort, ορίηει τουσ ακόλουκουσ τρεισ τφπουσ μεταβλθτϊν: 

 var  

 portvar  

 ipvar  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι ο τφποσ 'ipvar' ενεργοποιείται μόνο όταν υποςτθρίηεται 

το πρωτόκολλο IPv6, ςε αντίκετθ περίπτωςθ χρθςιμοποιείται ο τφποσ 'var'. Σο 

ακόλουκο παράδειγμα παρουςιάηει διάφορεσ βαςικζσ μεταβλθτζσ, ορίηοντασ τουσ 

τφπουσ var, portvar και ipvar που ιδθ προαναφζρκθκαν. 

var RULES_PATH rules/ 

portvar MY_PORTS [22,80,1024:1050] 

ipvar MY_NET [192.168.1.0/24,10.1.1.0/24] 

alert tcp any any -> $MY_NET $MY_PORTS (flags:S; msg:"SYN packet";) 

include $RULE_PATH/example.rules 

Αρχικά, βλζπουμε τθ γραμμι όπου ορίηεται το «μονοπάτι» των κανόνων και 

ακολοφκωσ δθλϊνονται οι κφρεσ και θ IP διεφκυνςθ του τοπικοφ μασ δικτφου ςε 

μορφι CIDR, "ipvar MY_NET [192.168.1.0/24,10.1.1.0/24]". Επίςθσ, μποροφμε να 

αλλάξουμε τθ ρφκμιςθ τθσ μεταβλθτισ MY_NET ςε "ipvar MY_NET any". 
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Σροποποίθςθ Μεταβλθτϊν 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΡΕΙΓΑΦΗ 

var Ορίηει μια μεταβλθτι. 

$(var) ή $var Αντικακιςτά με τα περιεχόμενα τθσ μεταβλθτισ var. 

$(var:-default) 
ε περίπτωςθ που είναι απροςδιόριςτθ θ μεταβλθτι var, 
τα περιεχόμενα τθσ αντικακιςτϊνται βάςει «προεπιλογισ». 

$(var:?message) 
Αντικακιςτά με το περιεχόμενο τθσ μεταβλθτισ var ι 
εκτυπϊνει το εκάςτοτε μινυμα ςφάλματοσ. 

Ρίνακασ 6: Διαμόρφωςη μεταβλητών του Snort 

Όπωσ περιγράφεται αναλυτικά και ςτον παραπάνω πίνακα, τα ονόματα των 

μεταβλθτϊν μποροφν να τροποποιθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ. Σο παράδειγµα που 

ακολουκεί, αποτελεί μία τροποποιθμζνθ μεταβλθτι κάνοντασ χριςθ των ανωτζρω 

τελεςτϊν: 

ipvar MY_NET 192.168.1.0/24 

log tcp any any -> $(MY_NET:?MY_NET is undefined!) 23 

 

Ζνα από τα κριςιμότερα και καίρια κομμάτια τθσ διαμόρφωςθσ του Snort, είναι θ 

ειςαγωγι και θ ρφκμιςθ των προεπεξεργαςτϊν (preprocessors). Οι προεπεξεργαςτζσ 

είναι ζνα κζμα που απαςχολοφςε ςχεδόν πάντα τουσ εκάςτοτε χριςτεσ, κακϊσ είναι  

οι κφριοι «υπεφκυνοι» για τθν απόδοςθ και τθ λιψθ των ςυναγερμϊν του Snort. Όςο 

περιςςότεροι προεπεξεργαςτζσ ενεργοποιθκοφν, τόςο περιςςότεροι ςυναγερμοί κα 

λαμβάνονται. Οι ακόλουκοι προεπεξεργαςτζσ, ανιχνεφουν τον «αςυνικιςτο» 

κατακερματιςμό των πακζτων, επιτρζπουν τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ των 

ςυνδζςεων, εκτελοφν τισ απαιτοφμενεσ μετατροπζσ από Unicode ςε ASCII και 

ψάχνουν για απόπειρεσ ςάρωςθσ κυρϊν, με τθ ςάρωςθ κυρϊν να ορίηεται ςαν τρεισ 

διαδοχικζσ αιτιςεισ που γίνονται μζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα λίγων 

δευτερολζπτων. Επιπλζον, πρζπει να τονίςουµε ότι θ μονάδα για το Unicode είναι μία 

νεότερθ ζκδοςθ του ΗΣΣΡ Inspect. 

preprocessor frag3 

preprocessor stream5: detect_scans detect_state_problems 

preprocessor http_inspect: 80 8080 
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preprocessor sfportscan: 0.0.0.0/0 3 4 /var/log/snort/sfportscan.log 

τθ ςυνζχεια, αφοφ οριςτοφν οι  προεπεξεργαςτζσ, ακολουκεί το «κομμάτι» τθσ 

δθμιουργίασ ενόσ output module για τθν αποςτολι των προειδοποιθτικϊν 

μθνυμάτων/ςυναγερμϊν ςε μία βάςθ δεδομζνων: 

output database: alert, mysql, user=vroussos password=rousso$02 

dbname=snort host=localhost 

Κακοριςμόσ των κανόνων 

ε αυτό το ςθμείο, κα πρζπει να επιςθμανκεί και να αναπτυχκεί θ «ουςία» του Snort 

που δεν είναι τίποτα περιςςότερο από τον κακοριςμό των κανόνων. τθν 

πραγματικότθτα, ο κακοριςμόσ των κανόνων είναι μία ςειρά από εντολζσ include οι 

οποίεσ «δείχνουν» ςε ζναν κατάλογο ςτον οποίο περιζχονται τα διάφορα αρχεία 

κειμζνου που απαρτίηουν κάκε κανόνα. Σο Snort, παρζχει και διατίκεται με μία εκτενι 

ςυλλογι χριςιμων κανόνων για τθν ανίχνευςθ των ςυνθκζςτερων μορφϊν επίκεςθσ 

ςε δίκτυα: 

include /etc/snort/exploit.rules 

include /etc/snort/scan.rules 

include /etc/snort/backdoor.rules 

include /etc/snort/ftp.rules 

include /etc/snort/virus.rules 

include /etc/snort/blacklist.rules 

include /etc/snort/ddos.rules 

include /etc/snort/icmp-info.rules 

include /etc/snort/telnet.rules 

include /etc/snort/dos.rules 

include /etc/snort/finger.rules 

include /etc/snort/voip.rules 

include /etc/snort/mysql.rules 

include /etc/snort/dns.rules 

include /etc/snort/netbios.rules 

include /etc/snort/policy.rules 

 

 



 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΕΙΒΟΛΩN – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ LOGS  

 

 
118 

 

Μετά τθ διαμόρφωςθ των κανόνων, κα πρζπει να γίνει ο προςδιοριςμόσ των 

ςυςτθμάτων επικοινωνίασ (interfaces) που κζλουμε να ελζγχουμε για τυχόν 

επικζςεισ. Επίςθσ, το Snort παρζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ του αρχείου 

προςδιοριςμοφ του παραλιπτθ - αποδζκτθ, προςκζτοντασ μία ι περιςςότερεσ 

διευκφνςεισ e-mail οι οποίεσ κα λαμβάνουν τα προειδοποιθτικά μθνφματα των 

ςυναγερμϊν του Snort. Ο ζλεγχοσ των εκάςτοτε ςυναγερμϊν (alerts), γίνεται ςυνικωσ 

από το αρχείο /var/log/messages, τθν βάςθ δεδομζνων ι τθν κυρίδα ειςερχομζνων 

μθνυμάτων (inbox). 

7.9.1  Ραράδειγμα Συναγερμοφ  

Ζνασ από τουσ πιο κοινοφσ και ςυνθκιςμζνουσ ςυναγερμοφσ που «παράγει» το Snort, 

είναι αυτόσ που ενεργοποιείται όταν εντοπίηεται μία απόπειρα ςάρωςθσ κυρϊν. Η 

ςάρωςθ κυρϊν (portscan), είναι απλϊσ ζνασ γριγοροσ τρόποσ ανίχνευςθσ των 

εκάςτοτε ςυςτθμάτων ενόσ δικτφου από κάποια άλλθ οντότθτα μζςω του Internet, 

τυπικά είναι μία απόπειρα εφρεςθσ των υπθρεςιϊν που τρζχουν ςε ζναν υπολογιςτι. 

Αν και θ ςυχνι εμφάνιςθ ςυναγερμϊν κα μποροφςε να ςθμαίνει ότι ζνασ χριςτθσ 

είναι «ςτόχοσ» προςπακειϊν ανίχνευςθσ ενόσ ειςβολζα, ςτθν πραγματικότθτα κα 

μποροφςε επίςθσ να υποδεικνφει και μία ακίνδυνθ δραςτθριότθτα. Ακολουκοφν 

οριςμζνα από τα μθνφματα προειδοποίθςθσ που παράγει το Snort κακϊσ ανιχνεφει 

μία προςπάκεια ςάρωςθσ κυρϊν: 

Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:                               

 102.17.46.3:7543 -> 12.16.1.101:21 

Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:     

 102.17.46.3:24500 -> 12.16.1.102:21 

Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:    

 102.17.46.3:26344 -> 12.16.1.103:21 

Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:  

 102.17.46.3:2556 -> 12.16.1.104:21 

Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:  

 102.17.46.3:8745 -> 12.16.1.105:21 

Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:             

 102.17.46.3:33 -> 12.16.1.106:21 

Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:             

 102.17.46.3:5555 -> 12.16.1.107:21 
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Oct 25 19:35:58 snort[16227]: SCAN synscan portscan:     

 102.17.46.3:21 -> 12.16.1.108:21 

 

Ζνα ςτοιχείο το οποίο κεωρείται εξαιρετικά κετικό και χριςιμο ςτο προθγοφμενο 

παράδειγμα, είναι ότι το Snort κατάφερε να εντοπίςει μία αρκετά «ζξυπνθ» επίκεςθ, 

θ οποία κα περνοφςε απαρατιρθτθ μόλισ λίγα χρόνια πριν. ε αυτι τθν επίκεςθ ο 

ειςβολζασ αλλάηει τθν κφρα του μετά από κάκε μεμονωμζνο πακζτο. Επιπρόςκετα, 

παρατθρείται ότι ςτθν πραγματικότθτα διερευνάται μία κφρα τθν φορά, ςε μία 

ευρεία γκάμα διευκφνςεων ΙΡ. υγκεκριμζνα, αυτοφ του είδουσ θ προςπάκεια 

παράκαμψθσ «απευκφνεται» ςε ζνα όχι ιδιαίτερα εξελιγμζνο - προθγμζνο NIDS, το 

οποίο μπορεί να μθν αντιλθφκεί ότι όλεσ αυτζσ οι αιτιςεισ είναι μζροσ τθσ ίδιασ 

προςπάκειασ ανίχνευςθσ, κάτι το οποίο γίνεται άμεςα εμφανζσ και αντιλθπτό όταν οι 

πλθροφορίεσ ςυγκεντρϊνονται και παρουςιάηονται με τον «τρόπο» του Snort. 
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Σχεδίαςη και Υλοποίηςη ενόσ ςυςτήματοσ NIDS 

                                            

το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, κα εξετάςουμε και κα παρουςιάςουμε αναλυτικά τι 

είναι ζνα φςτθμα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (Intrusion Detection System), κακϊσ και πωσ 

μποροφμε να παρακολουκοφμε ςε ςυνεχι βάςθ το δικό μασ δίκτυο από κακόβουλεσ 

και μθ ενζργειεσ, διαχειρίηοντασ τα εκάςτοτε αρχεία καταγραφισ (log files). Για τθν 

διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ ενόσ υςτιματοσ Ανίχνευςθσ 

Δικτυακϊν Επικζςεων (NIDS), κα αςχολθκοφμε ςε βάκοσ με το πολφ γνωςτό και 

ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο Snort. Ζνα ζργο λογιςμικοφ με ελεφκερα διακζςιμο τον 

πθγαίο του κϊδικα, το οποίο είναι από τα δθμοφιλζςτερα ςυςτιματα NIDS που 

υπάρχουν ςιμερα, ςυγκρινόμενο ακόμθ και με τα αντίςτοιχα πολυδάπανα εμπορικά 

προϊόντα. τθν πραγματικότθτα, θ ανίχνευςθ και θ «αποφυγι» των επικζςεων ςε 

δίκτυα είναι μία ςυνεχισ πρόκλθςθ για οποιοδιποτε NIDS. 

Κακϊσ, λοιπόν, το Snort είναι ζνα από τα πλζον διαδεδομζνα ςυςτιματα ανίχνευςθσ 

ειςβολϊν δικτφου, θ ανάλυςθ τθσ αρχιτεκτονικισ δομισ του μπορεί να μασ δϊςει 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για το πωσ καταςκευάηεται ζνα αςφαλζσ και αποδοτικό 

NIDS, ϊςτε να κατανοιςουμε πλιρωσ τθν λειτουργία και τον τρόπο που μασ παρζχει 

τα αποτελζςματα του. υγκεκριμζνα, το Snort αποτελείται από επιμζρουσ τμιματα - 

ςυςτατικά μζρθ, όπωσ για παράδειγμα είναι οι προεπεξεργαςτζσ (preprocessors), θ 

μθχανι ανίχνευςθσ (detection engine) και τα πακζτα λογιςμικοφ ειδοποίθςθσ (alert 

plug-ins). το ακόλουκο ςχιμα, παρουςιάηεται θ δομι του Snort όςον αφορά τα 

υποςυςτιματα από τα οποία αποτελείται, αναπαριςτϊντασ τθν διαδρομι που 

ακολουκεί κάκε πακζτο δεδομζνων κατά τθν επεξεργαςία του από το Snort. 

 

8 
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Σχήμα 12: Διαδρομή των πακζτων που ελζγχονται από το Snort 

τόχοσ του παρόντοσ κειμζνου είναι θ εγκατάςταςθ, θ ρφκμιςθ και θ διαμόρφωςθ 

του Snort ςε ζναν υπολογιςτι του τοπικοφ μασ δικτφου ςφμφωνα - ανάλογα με τισ 

πραγματικζσ μασ «ανάγκεσ», όπου με τθν βοικεια μιασ βάςθσ δεδομζνων όπωσ είναι 

θ MySQL και με τθν χριςθ ενόσ Web Analyzer όπωσ είναι το Base (Basic Analysis and 

Security Engine), να παρακολουκοφμε ανά πάςα ςτιγμι το δίκτυο μασ. 

Ζνα φςτθμα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (IDS), εντοπίηει κυρίωσ τουσ «χειριςμοφσ» 

ανεπικφμθτων θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων. Αποτελείται από διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ, 

όπωσ είναι οι αιςκθτιρεσ (sensors) και θ κονςόλα (console) για τθν παρακολοφκθςθ 

των παραγόμενων προειδοποιιςεων (alerts), διακζτοντασ επιπλζον μία κεντρικι 

μθχανι καταγραφισ των logs. Θα πρζπει να τονιςτεί, ότι τα logs αποκθκεφονται 

ςυνικωσ ςε ζνα προεπιλεγμζνο αρχείο ι μία βάςθ δεδομζνων που χρθςιμοποιεί το 

εκάςτοτε ςφςτθμα κανόνων για τθν δθμιουργία καταχωριςεων των ςυμβάντων που 

ελιφκθςαν. Tα IDSs χωρίηονται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ ανάλογα με τθν μεκοδολογία 

που χρθςιμοποιοφν για να παράγουν τισ ειδοποιιςεισ - ςυναγερμοφσ. Μια τζτοια 

κατθγορία είναι και τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ειςβολϊν ςε δίκτυα (NIDS). Οι 

αιςκθτιρεσ (sensors) ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ «διαβάηουν» όλο το ςφνολο τθσ 

κίνθςθσ ενόσ δικτφου και αναλφουν το περιεχόμενο των πακζτων για τθν ανίχνευςθ 

κακόβουλθσ - παράνομθσ δραςτθριότθτασ. Ζνα ςφςτθμα NIDS, είναι μια ανεξάρτθτθ 

πλατφόρμα ςτθν οποία επιςθμαίνονται οι ενζργειεσ από τθν «εξζταςθ» τθσ κίνθςθσ 

του εκάςτοτε δικτφου. Σο Snort, είναι ζνα τζτοιο ςφςτθμα το οποίο αποτελεί και το 

κφριο αντικείμενο του πειραματικοφ μασ ςχεδιαςμοφ. 

Όπωσ ιδθ ζχει γίνει αναφορά, το Snort είναι «ικανό» να αναλφει τθν κυκλοφορία των 

IP δικτφων, καταγράφοντασ τα εκάςτοτε πακζτα ςε πραγματικό χρόνο (real-time). Για 
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τουσ ςκοποφσ τθσ υλοποίθςθσ μασ κα επικεντρωκοφμε ςτθν ζκδοςθ του Snort για 

Linux λειτουργικά ςυςτιματα. Τπάρχουν, επίςθσ, και άλλεσ δθμοφιλείσ πλατφόρμεσ 

που υποςτθρίηουν το Snort, όπωσ είναι για παράδειγμα τα Windows.  

Σο Linux ζχει το πλεονζκτθμα ότι είναι πολφ καλά τεκμθριωμζνο και υποςτθρίηεται 

από τθν κοινότθτα των «οπαδϊν» τθσ ελεφκερθσ διάκεςθσ του πθγαίου κϊδικα. 

Αντίκετα, απαιτείται πολφ καλι γνϊςθ των εντολϊν του Unix και τθσ ςφνταξθσ 

γενικότερα των αρχείων διαμόρφωςθσ. Επιπλζον, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι 

ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ θ λιψθ και ο ζλεγχοσ των πακζτων που 

διζρχονται ςε ζνα δίκτυο, απαιτεί ςθμαντικι επεξεργαςτικι ιςχφ.  

Για τθ δυνατότθτα, λοιπόν, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των αρχείων 

καταγραφισ μζςω Web manager ςτο πειραματικό μασ περιβάλλον, κα χρειαςτοφμε 

το Snort, τθν MySQL, τον Apache Web Server, τθν PHP, τθν βιβλιοκικθ ADOdb 

(Database Abstraction Library), κακϊσ και κάποια ζξτρα tarballs για τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ Image Graphs. Ακολοφκωσ, παρουςιάηεται ςχθματικά θ δομι του 

ςυςτιματοσ μασ, μαηί με τα επιπλζον components που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

υλοποίθςθ του. 

  χθµατικι αποτφπωςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του πειραματικοφ περιβάλλοντοσ

 

Όπωσ περιγράφθκε και ςτο Κεφάλαιο 7, το Snort ζχει τθ δυνατότθτα να αποκθκεφει 

τα logs ςε ζνα δυαδικό αρχείο (binary file). Όταν όμωσ ο όγκοσ των δεδομζνων είναι 

πολφ μεγάλοσ και ςυγκεκριμζνα ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ βελτιςτοποίθςθσ του 

ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ, το Snort δεν μπορεί να χειριςτεί τισ τεράςτιεσ ποςότθτεσ 

πλθροφοριϊν που παράγει, με αποτζλεςμα να είναι ςχεδόν επιτακτικι θ ανάγκθ για 
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οργάνωςθ τουσ. Αποτζλεςμα των ανωτζρω, είναι θ καταςκευι και θ χριςθ μίασ 

βάςθσ δεδομζνων, κάνοντασ ευκολότερθ τθν προςπζλαςθ των αποτελεςμάτων του 

Snort. Επίςθσ, οριςμζνεσ επικζςεισ αναγνωρίηονται μόνο μετά από τθν ςχολαςτικι 

ανάλυςθ των αρχείων καταγραφισ που παράγει το Snort. Για αυτόν το ςκοπό, κα 

αςχολθκοφμε με τθν απευκείασ εγγραφι του «ρεφματοσ εξόδου» ςε μία MySQL βάςθ 

δεδομζνων, διατθρϊντασ ζνα αναλυτικό ιςτορικό επικζςεων. 

Πριν προχωριςουμε με τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ μασ, είναι απαραίτθτο για τθ 

ςωςτι του λειτουργία να εγκαταςτακοφν οριςμζνα πακζτα λογιςμικοφ: 

 Για Debian ι Ubuntu, κα χρθςιμοποιιςουμε τον apt. 

 Αν ζχουμε Gentoo, κα χρθςιμοποιιςουμε τον portage. 

 ε Red Hat, Fedora ι CentOS, κα χρθςιμοποιιςουμε το yum/yust. 

 Αν ζχουμε Arch, κα χρθςιμοποιιςουμε τον pacman. 

 

Ενθμζρωςθ Λειτουργικοφ υςτιματοσ 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 
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Εγκατάςταςθ Πακζτων Λογιςμικοφ 

sudo apt-get install nmap 

sudo apt-get install nbtscan 

sudo apt-get install php5 

sudo apt-get install php5-mysql 

sudo apt-get install php5-gd 

sudo apt-get install libpcap0.8-dev 

sudo apt-get install libpcre3-dev 

sudo apt-get install g++ 

sudo apt-get install bison 

sudo apt-get install flex 

sudo apt-get install libpcap-ruby 

sudo apt-get install autoconf 

sudo apt-get install libtool 

 

Επιπρόςκετα, εγκακιςτοφμε τον mysql server και client για τθ δθμιουργία και 

χρθςιμοποίθςθ τθσ MySQL βάςθσ. 

sudo apt-get install mysql-server 

sudo apt-get install libmysqlclient-dev 

 

Βεβαιωνόμαςτε ότι ζχουμε ενεργοποιιςει τθν υποςτιριξθ τθσ ΜySQL ςτον Apache 

Web Server και είναι ενεργό το module ςτο αρχείο διαμόρφωςθσ του, 

etc/apache2/apache2.conf. 

ε αυτό το ςθμείο, κα πρζπει να κατεβάςουμε από το επίςθμο site του Snort 

(www.snort.org) τoν πθγαίο κϊδικα τθσ τρζχουςασ ζκδοςθσ του και ζπειτα να τον 

αποςυμπιζςουμε ςτον υπολογιςτι που κα υλοποιθκεί το ςφςτθμα μασ για τθν 

ανίχνευςθ των δικτυακϊν επικζςεων και κατ’ επζκταςθ τθσ διαχείριςθσ των αρχείων 

καταγραφισ. 

sudo tar zxvf snort-2.9.2.3.tar.gz 

cd snort-2.9.2.3 

sudo ./configure -enable-dynamicplugin --with-mysql 

sudo make 

sudo make install 

sudo mkdir /etc/snort  

sudo mkdir /var/log/snort 

sudo groupadd snort 

sudo useradd -g snort snort 

sudo chown snort:snort /var/log/snort 

http://www.snort.org/
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τθν περίπτωςθ, που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε Gentoo ι Arch Linux κα πρζπει 

απαραιτιτωσ να «χτίςουμε» το Snort με υποςτιριξθ τθσ MySQL βάςθσ δεδομζνων. Αν 

χρθςιμοποιοφμε Debian-based διανομζσ, κα πρζπει να κάνουμε μεταγλϊττιςθ του 

κϊδικα (compile) και να φτιάξουμε το αντίςτοιχο .deb πακζτο που κα το 

εγκαταςτιςουμε με τθν βοικεια του apt. Σο ακόλουκο ςτιγμιότυπο, παρουςιάηει τα 

dependencies που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Snort και του BASE. 

 

 

 

Για τθ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ NIDS, τον ςθμαντικότερο - ςπουδαιότερο ρόλο 

ζχει το αρχείο που περιζχει τουσ κανόνεσ (snortrules)  με τουσ οποίουσ το Snort 

αποφαςίηει ποια πακζτα είναι φποπτα και ποια όχι. υνεπϊσ, οι κανόνεσ/υπογραφζσ 

είναι θ «καρδιά» τθσ λειτουργίασ του Snort, κακϊσ χωρίσ τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ δεν 

μπορεί να υπάρξει οποιοδιποτε είδοσ ανίχνευςθσ, με αποτζλεςμα το εκάςτοτε δίκτυο 

να είναι απροςτάτευτο και ευάλωτο ςε κάκε είδουσ ειςβολι. Σουσ επίςθμουσ 

κανόνεσ, μποροφμε να τουσ κατεβάςουμε κάνοντασ μία δωρεάν εγγραφι ςτον 

ιςτοχϊρο του Snort. Για να ζχει κάποιοσ απευκείασ πρόςβαςθ ςτουσ κανόνεσ και να 

μθν περιμζνει 30 θμζρεσ από τθν πρϊτθ δθμοςίευςθ τουσ, κα πρζπει να εγγραφεί 

πλθρϊνοντασ ζνα χρθματικό ποςό ετθςίωσ. Αφοφ, κατεβάςουμε το αρχείο 

snortrules-snapshot-version.tar.gz που περιζχει τουσ ενθμερωμζνουσ 

κανόνεσ (Sourcefire VRT Certified Rules), το αποςυμπιζηουμε και αποκθκεφουμε τα 

περιεχόμενα του ςτον φάκελο rules, /etc/snort/rules. 

mv snortrules-snapshot-2923.tar.gz /etc/snort/rules 

cd /etc/snort/rules 

tar zxvf snortrules-snapshot-2923.tar.gz 
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Δημιουργία MySQL Βάςησ Δεδομζνων 

Για να χρθςιμοποιιςουμε μία MySQL βάςθ ςτθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ μασ, κα 

πρζπει αρχικά να καταςκευάςουμε το «ςχιμα» τθσ βάςθσ δεδομζνων και εν ςυνεχεία 

ζναν χριςτθ με τα κατάλλθλα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςε αυτιν.  

υνδεόμαςτε, λοιπόν, ωσ root χριςτθσ ςτον mysql server και δθμιουργοφμε τουσ 

πίνακεσ που κα χρθςιμοποιεί θ βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ των 

ειδοποιιςεων του Snort, κακϊσ και τουσ χριςτεσ που κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ βάςθ. 

mysql -u root -p 

create database snort;  

grant CREATE, INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE on snort.* to snort@localhost;  

SET PASSWORD FOR snort@localhost=PASSWORD('mysnort'); // "mysnort" ο κωδικόσ   

χριςτθ  

exit 

Όπωσ φαίνεται και από τον ανωτζρω κϊδικα, δθμιουργιςαμε μία βάςθ με όνομα 

"snort" και ζναν χριςτθ που κα τθν διαχειρίηεται, παραχωρϊντασ του πλιρθ 

δικαιϊματα. 

Καταςκευι βαςικισ δομισ τθσ βάςθσ δεδομζνων 
 

mysql -D snort -u snort -p < ~/vroussos/snort-2.9.2.3/schemas/create_mysql 

 

mysql -u root –p  

SHOW DATABASES;  

use snort;  

SHOW TABLES; 
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 Ζλεγχοσ τθσ βάςθσ δεδομζνων 
 

 

 

 

 Ζλεγχοσ των πινάκων τθσ βάςθσ δεδομζνων 
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Αρχείο Διαμόρφωςησ του Snort 

Σο βαςικότερο και πιο ςθμαντικό «κομμάτι» όςον αφορά τθ ςωςτι λειτουργία του 

Snort και κατ’ επζκταςθ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ μασ, είναι θ κατάλλθλθ 

τροποποίθςθ του αρχείου ρυκμίςεων του Snort, snort.conf. Κακϊσ, ο ςκοπόσ τθσ 

παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να κατανοιςουμε ςε βάκοσ τθν λειτουργία 

ενόσ IDS και τον τρόπο με τον οποίο ανιχνεφει, δθμιουργεί και διαχειρίηεται τουσ 

παραγόμενουσ ςυναγερμοφσ (alerts) και αντίςτοιχα τα log files, καταςκευάςαμε 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του δικτφου μασ οριςμζνουσ κανόνεσ 

(rules), τουσ οποίουσ ςτθ ςυνζχεια τουσ προςαρμόςαμε κατάλλθλα ςτο αρχείο 

διαμόρφωςθσ του Snort. το ςθµείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί, ότι ζνα από τα 

ιςχυρά πλεονεκτιματα του Snort, είναι ότι ελζγχει κάκε πακζτο για όςεσ «φποπτεσ» 

ςυνκικεσ ζχουμε κακορίςει ςτουσ κανόνεσ του. 

 

 

 

 # Incoming connection on port 80 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 80 (msg:"Connection on port 

8080"; sid:1231211;) 

# Spam e-mail 

alert tcp $HOME_NET any -> $MAIL_SERVER 20 (msg:"SPAM e-mail"; 

content:"Subject:"; pcre:"/spam/i"; sid:1231212;) 

# Incoming Ping  

 Windows OS 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP PING 

Windows"; itype:8; content:"qrstuvwxyzefghij"; depth:16; 

sid:12312131;) 

 Linux/Unix OS 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP PING Unix"; 

itype:8; content:"|10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1S 1T 1U 1V 1W 1X|"; 

depth:32; sid:12312132;) 

vroussos.rules 
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# General bad-traffic 

alert tcp $EXTERNAL_NET any <> $HOME_NET 1 (msg:"BAD-TRAFFIC tcp port 

1 traffic"; sid:371; rev:8;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any <> $HOME_NET 1 (msg:"BAD-TRAFFIC udp port 

1 traffic"; sid:372; rev:10;) 

# Buffer overflow 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Oversized message 

buffer overflow attempt"; content:"|2A|"; depth:1; 

byte_test:2,>,1024,3,relative; classtype:attempted-user;) 

# Alert! Someone open facebook 

alert tcp any any -> any any (content:"www.facebook.com"; msg:"Someone 

visiting facebook website.."; sid:1231213;) 

# Alert! Worm  

alert tcp any any -> any 1001 (content:"|58 75 5c 5c 7f|"; msg:"Alert! 

Worm"; sid:1231214;) 

# Port Scanning 

Tζλοσ, ο παρακάτω κανόνασ με τθ χριςθ του προεπεξεργαςτι sfPortscan ανιχνεφει 

οποιαδιποτε ςάρωςθ κφρασ (port scan) γίνεται ςτον host που τρζχει το Snort. 

preprocessor flow: stats_interval 0 hash 2 

preprocessor sfportscan:\ 

    proto { all } \ 

    scan_type { all } \ 

    sense_level { low } \  

    logfile { sfportscan.log } 
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Κανόνεσ του εςωτερικοφ ςυςτήματοσ ανίχνευςησ ειςβολών 

 

 

Ολοκλθρϊνοντασ με τθ δθμιουργία των κανόνων, το επόμενο «κεμζλιο» βιμα ςτθν 

υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ μασ, είναι θ παραμετροποίθςθ του Snort. Αναλυτικότερα, 

κα πρζπει να  κακορίςουμε τθ ςυμπεριφορά ελζγχου του δικτφου, τισ τοποκεςίεσ των 

αναγκαίων αρχείων για τθν ςωςτι του λειτουργία και να δϊςουμε ςυγκεκριμζνεσ 

πλθροφορίεσ τοπολογίασ, ϊςτε το Snort να μασ παρζχει ςωςτότερα και αςφαλζςτερα 

αποτελζςματα. 

Αρχικά, ορίηουμε τισ τοποκεςίεσ των αρχείων δίνοντασ τθν πλιρθ διαδρομι τουσ. 

Μεγάλθ ςθμαςία ζχει ο οριςμόσ τθσ μεταβλθτισ var HOME_NET, όπου 

προςδιορίηουμε το εφροσ του τοπικοφ δικτφου που κζλουμε να παρακολουκεί το 

Snort. Επιπλζον, θ προςκικθ τθσ γραμμισ: "output database: log, mysql, 

user=snort password=mysnort dbname=snort host=localhost", ζχει ιδιαίτερθ 

ςπουδαιότθτα κακϊσ παίρνει όλεσ τισ παραμζτρουσ ϊςτε το Snort να «τοποκετεί» τα 

αρχεία καταγραφισ ςτθν βάςθ δεδομζνων που κακορίςαμε ςτθν αρχι τθσ 

υλοποίθςθσ. 
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Για να εκτελεςτεί το Snort ςε λειτουργία NIDS κα πρζπει να δοκεί θ παράμετροσ -c, 

τιμι τθσ οποίασ είναι το αρχείο διαμόρφωςθσ του Snort, περιζχοντασ όλεσ τισ 

ρυκμίςεισ που κακορίςαμε για τον τρόπο εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

μασ. 

snort -c /etc/snort/snort.conf -i eth0 

Αναλυτικά, το πρϊτο όριςμα είναι το «μονοπάτι» όπου βρίςκεται το αρχείο 

διαμόρφωςθσ και το δεφτερο θ διαςφνδεςθ από όπου το πρόγραμμα παρακολουκεί 

τθν εκάςτοτε κίνθςθ του δικτφου. τθ δικι μασ περίπτωςθ αυτι θ διεπαφι είναι το 

eth0. 

 

 
Εικόνα 10: Στιγμιότυπο τησ λειτουργίασ ελζγχου του Snort 
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Basic Analysis and Security Engine (BASE) 

ε αυτό ςθμείο, ζχουμε ζνα λειτουργικό περιβάλλον ανίχνευςθσ δικτυακϊν 

επικζςεων (NIDS), το οποίο είναι ςε κζςθ να ανιχνεφςει και να αποκθκεφςει τα 

δικτυακά δεδομζνα ςε μία MySQL βάςθ δεδομζνων. Κάκε φορά, που κα κζλουμε να 

δοφμε ςτο μζλλον τα δεδομζνα που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτθ βάςθ που 

δθμιουργιςαμε, κα πρζπει να ςυνδεόμαςτε με τον mysqlclient ςτθ βάςθ snort και 

εκτελϊντασ τισ κατάλλθλεσ εντολζσ κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να εξάγουμε και να 

επεξεργαηόμαςτε τισ πλθροφορίεσ που επικυμοφμε ανά πάςα ςτιγμι. 

Επιπλζον, για τθν περαιτζρω ανάλυςθ των επικζςεων, εγκαταςτιςαμε ςτο ςφςτθμα 

μασ ζνα γραφικό περιβάλλον χριςθσ που ζχει τθν δυνατότθτα να επεξεργάηεται τα 

δεδομζνα που υπάρχουν αποκθκευμζνα ςτθν MySQL βάςθ, προβάλλοντασ τα 

ςφμφωνα με τα κριτιρια προςταςίασ του δικτφου μασ. Για τον ανωτζρω ςκοπό, 

επιλζξαμε το BASE (Basic Analysis and Security Engine). To BASE, είναι μία «μθχανι» 

ανάλυςθσ και διαχείριςθσ των logs που είναι αποκθκευμζνα ςε μία βάςθ δεδομζνων, 

όπωσ είναι ςτθν περίπτωςθ μασ θ MySQL. Η αρχικι ςελίδα του BASE, όπωσ φαίνεται 

και ςτθν Εικόνα 11, παρζχει γριγορθ πρόςβαςθ ςε πολλζσ και διαφορετικζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δεδομζνα που αποκθκεφει το Snort ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

υγκεκριμζνα, κάτω δεξιά τθσ ςελίδασ παρουςιάηεται ποιο ποςοςτό από το ςφνολο 

των λθφκζντων πακζτων ανικει ςε κάκε ζνα από τα τρία πρωτόκολλα TCP, UDP και 

ICMP. Ειδικι κατθγορία αποτελεί το Portscan Traffic, όπου δίνεται το ποςοςτό των 

πακζτων που ανεξαρτιτωσ πρωτοκόλλου αποτελοφν «απόπειρα» ςάρωςθσ πολλϊν 

κυρϊν ενόσ μθχανιματοσ. Πάνω αριςτερά, υπάρχουν ςφνδεςμοι για τισ λίςτεσ 

καταγραφισ των πακζτων που ελιφκθςαν τισ τελευταίεσ 24 ι 72 ϊρεσ, για τα πιο 

ςυχνά είδθ ειδοποιιςεων - ςυναγερμϊν, κακϊσ και για τισ πιο ςυχνζσ κφρεσ 

προοριςμοφ/προζλευςθσ που ζχουν εμφανιςτεί. Κάτω αριςτερά, δίνονται ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των ειδοποιιςεων (alerts), των IP προζλευςθσ/προοριςμοφ, των 

κυρϊν προζλευςθσ, κακϊσ και ςφνδεςμοι για τθν απευκείασ προςπζλαςθ των 

ανωτζρω δεδομζνων. 
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Εικόνα 11: Κονςόλα διαχείριςησ του BASE 

 

Apache2 

Σo BASE, είναι μία εφαρμογι ιςτοφ βαςιηόμενθ ςτθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ PHP. 

Αυτομάτωσ, αυτό ςθμαίνει ότι κα χρειαςτοφμε επιπλζον και ζναν web server με 

υποςτιριξθ php. Επιλζξαμε, λοιπόν, να εγκαταςτιςουμε τον server ανοιχτοφ κϊδικα 

Apache2, /apt-get install apache2. 

Παρατθροφμε, ότι ζχει δθμιουργθκεί ζνα νζοσ κατάλογοσ ςτθ κζςθ /var/www/. Σο root 

directory του Apache Web Server, από προεπιλογι είναι το /var/www/, ςε αντίκετθ 

περίπτωςθ ορίηουμε εμείσ τθ κζςθ που κζλουμε να βρίςκεται. το ςυγκεκριμζνο 

ςθμείο, περιζχεται θ αρχικι ςελίδα του Apache και εκεί κα πρζπει να τοποκετθκοφν 

τα αρχεία οποιαςδιποτε εφαρμογισ ιςτοφ κζλουμε να εκτελεςτοφν. Επιπλζον, όλα τα 

αρχεία ρυκμίςεων για τον Apache βρίςκονται ςτον κατάλογο /etc/apache2/. 
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Ρφκμιςθ του BASE  

Σο επόμενο βιμα, είναι να κατεβάςουμε τον κϊδικα του BASE από τθ διεφκυνςθ 

http://sourceforge.net/projects/secureideas/ και να τον αποςυμπιζςουμε ςτο root 

directory του Αpache. Επίςθσ, χρθςιμοποιικθκε και μία «διαςφνδεςθ» τθσ PHP που 

ονομάηεται ADOdb για τθν επικοινωνία με τθ βάςθ δεδομζνων που καταςκευάςαμε. 

Σον κϊδικα τθσ βιβλιοκικθσ ADOdb, τον βρίςκουμε ςτθν διεφκυνςθ 

http://sourceforge.net/projects/adodb/files/. 

cd ~/vroussos  

tar zxvf adodb518a.tgz  

tar zxvf base-1.4.5.tar.gz  

sudo mv adodb5 /var/www  

sudo mv base-1.4.5 /var/www  

τθ ςυνζχεια, κάνουμε μετονομαςία τον φάκελο για καλφτερο χειριςμό, mv base-

1.4.5 base και αλλάηουμε τα «δικαιϊματα» του γιατί κα μασ χρειαςτεί, chmod a+w 

base. 

Κλείνοντασ, κάνουμε επανεκκίνθςθ τον apache, /etc/init.d/apache2 restart και 

«αφινουμε» το snort να τρζχει ςτο παραςκινιο. Βεβαιωνόμαςτε ότι το ςφςτθμα μασ 

λειτουργεί κανονικά με όλεσ τισ παραμζτρουσ που του ορίςαμε για το τοπικό μασ 

δίκτυο και δθμιουργοφμε οριςμζνουσ δικοφσ μασ πίνακεσ για τισ εςωτερικζσ 

λειτουργίεσ του BASE.  

 

Για να επιτφχουμε το τελευταίο μζροσ τθσ υλοποίθςθσ μασ, ανοίγουμε ζναν browser 

και ειςάγουμε ςτθν μπάρα διευκφνςεων του τθν διεφκυνςθ του τοπικοφ μασ 

«κεντρικοφ» υπολογιςτι, http://localhost/base, ακολουκϊντασ τα βιματα του BASE 

για τθν δθμιουργία των πινάκων. 

 

http://sourceforge.net/projects/secureideas/
http://sourceforge.net/projects/adodb/files/
http://localhost/base
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Διαμόρφωςη του BASE 

 
 

Βιμα #1 
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Βιμα #2: Παράμετροι ςφνδεςθσ με τθ βάςθ δεδομζνων 

 
 

Βιμα #3: φςτθμα Ελζγχου Σαυτότθτασ 
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Βιμα #4: Δθμιουργία BASE AG 
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Παραγόμενα αποτελζςματα - Ειδοποιήςεισ παρακολοφθηςησ 
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Διαγράμματα – Γραφιματα 

Ο ςφνδεςμοσ Graph Alert Data ςτθν αρχικι ςελίδα των μετριςεων μασ, οδθγεί ςε μία 

άλλθ διεπαφι του Base από τθν οποία μποροφμε να εξάγουμε ςυγκριτικά 

διαγράμματα από ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Ενδεικτικά, μερικά από τα 

χρθςιμότερα - ςθμαντικότερα διαγράμματα είναι θ κατανομι του αρικμοφ των 

ειδοποιιςεων ανά ϊρα, θμζρα ι μινα, ο αρικμόσ ειδοποιιςεων για κάκε μία 

διεφκυνςθ IP προζλευςθσ/προοριςμοφ, κακϊσ και ο αρικμόσ ειδοποιιςεων για κάκε 

χϊρα προζλευςθσ/προοριςμοφ ςε παγκόςμιο χάρτθ με προβολι του ποςοςτοφ επί 

των ςυνολικϊν ειδοποιιςεων (alerts) που δζχτθκε το ςφςτθμα μασ. Αξιοςθμείωτθ 

είναι και θ δυνατότθτα επιλογισ τθσ χρονικισ περιόδου από τθν οποία κζλουμε να 

εξάγονται τα γραφιματα μασ. τα ακόλουκα γραφιματα, παρουςιάηεται μία 

ςυγκεκριμζνθ IP προζλευςθσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των ςυνολικϊν ειδοποιιςεων. 

Src. IP address vs. Number of Alerts 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ – ΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
 

τθ ςθμερινι ψθφιακι πραγματικότθτα, θ «επανάςταςθ» τθσ πλθροφορίασ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εκκετικι αφξθςθ του διαδικτφου και τθν επζκταςθ των 

υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, ζχει επιφζρει ςτθν επιφάνεια το πρόβλθμα τθσ 

προςταςίασ του χριςτθ και αντίςτοιχα του ελζγχου τθσ πλθροφορίασ.  

Σο Διαδίκτυο (Internet), τα τελευταία χρόνια, αποτζλεςε και ςυνεχίηει να αποτελεί ζνα 

τεχνολογικό επίτευγμα, προςφζροντασ ςτον εκάςτοτε χριςτθ δυνατότθτεσ 

πρόςβαςθσ και δθμοςίευςθσ τθσ πλθροφορίασ με «πολυπλθκείσ» τρόπουσ. 

Παράλλθλα, λόγω τθσ προαναφερόμενθσ ανάπτυξθσ του διαδικτφου και τθσ 

τεχνολογίασ γενικότερα, παρατθρείται το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ όλο και πιο 

πολφπλοκων, εφευρετικϊν και επιηιμιων επικζςεων που ςαν μοναδικό ςτόχο ζχουν 

τα δικτυωμζνα ςυςτιματα και τισ ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενεσ «δικτυακζσ» υπθρεςίεσ - 

εφαρμογζσ που εμπεριζχονται και προςφζρονται μζςα από αυτά. Με δεδομζνθ, αυτι 

τθν αυξανόμενθ τάςθ για δικτφωςθ, τα «κλαςςικά» μζτρα και οι ιδθ υπάρχοντεσ 

μθχανιςμοί αςφαλείασ φαίνεται να μθν επαρκοφν ωσ προσ τθν αναμενόμενθ 

προςταςία των ςυςτθμάτων, κακϊσ γεγονότα - επικζςεισ που ςυνζβθςαν ςτο 

παρελκόν, «μαρτυροφν» πωσ θ πρόλθψθ από μόνθ τθσ όςον αφορά τθν παραβίαςθ 

τθσ αςφάλειασ ενόσ δικτφου, είναι ανεπαρκισ. 

Η τεχνολογία, δεν εξελίςςεται μόνο προσ όφελοσ του χριςτθ αλλά και προσ όφελοσ 

των διαφόρων επίδοξων επιτικζμενων ςτα διάφορα δίκτυα. Οι ειςβολείσ, άλλαξαν 

τουσ ςτόχουσ τουσ και πλζον δεν επιτίκενται μόνο ςτα λειτουργικά ςυςτιματα αλλά 

και ςτισ εφαρμογζσ που διενεργοφν ςε αυτά. Όςο, λοιπόν, εξελίςςεται θ τεχνολογία, 

τόςο κα αυξάνεται αυτομάτωσ θ ανάγκθ για ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ 

των ανωτζρω επικζςεων, δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τισ κατάλλθλεσ «ςυνκικεσ» 

προςταςίασ τθσ εμπιςτευτικότθτασ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των 

εκάςτοτε πλθροφοριϊν. Άξιο αναφοράσ αποτελεί το γεγονόσ, πωσ θ αυκεντικοποίθςθ 

ενόσ μθνφματοσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ζννοια τθσ ακεραιότθτασ 

(integrity), κακϊσ χωρίσ ακεραιότθτα δεν υφίςταται θ ζννοια τθσ αυκεντικοποίθςθσ 

(message authentication). 

9 
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Κατά ςυνζπεια, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ ανίχνευςθ και θ 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των κακόβουλων χρθςτϊν, με τθν πάροδο του χρόνου 

«γεννικθκε» θ ανάγκθ δθμιουργίασ μίασ ςυνεχοφσ αναπτυςςόμενθσ και εναλλακτικισ 

µεκόδου προςταςίασ, θ οποία καλείται ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Αςφάλειασ Δικτφων 

ωσ Ανίχνευςθ Ειςβολισ (Intrusion Detection). Σα τωρινά δεδομζνα, υποδεικνφουν πωσ 

θ φπαρξθ και θ δυνατότθτα ενόσ υςτιματοσ Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν (Intrusion 

Detection System - IDS) να ανταπεξζρχεται ςε καταςτάςεισ και κινιςεισ αυξθμζνθσ 

επικινδυνότθτασ, κα γίνεται ολοζνα και εντονότερθ και κατ’ επζκταςθ απαραίτθτθ. 

Πλζον, τα υςτιματα Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν κεωροφνται μία απαραίτθτθ προςκικθ 

ςτθν πολιτικι αςφαλείασ κάκε δικτφου, κατζχοντασ και αποτελϊντασ αντίςτοιχα ζναν 

πρωταγωνιςτικό ρόλο και μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθν πλιρθ προςταςία των 

δικτυακϊν επικζςεων. Ο ςυνδυαςμόσ των αποτελεςμάτων τουσ, με αυτά των ιδθ 

γνωςτϊν μθχανιςμϊν αςφαλείασ (π.χ. firewall), μπορεί να οδθγιςει ςτον ςχθματιςμό 

μιασ πιο ςφαιρικισ και ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ των κινδφνων που προκφπτουν από 

τισ διάφορεσ δικτυακζσ απειλζσ, ςυντελϊντασ  με αυτόν τον τρόπο ςτον ςχεδιαςμό 

πιο αποτελεςματικϊν μζτρων αςφαλείασ ενόσ δικτφου. 

Τπάρχουν διάφοροι τφποι υςτθµάτων Ανίχνευςθσ Ειςβολϊν. Η κατθγοριοποίθςθ των 

IDSs, προκφπτει από τον διαχωριςμό τουσ, ςφμφωνα με τον τρόπο που το κάκε ζνα 

προςεγγίηει ςυγκεκριμζνα πρότυπα και λειτουργίεσ. Σθν τελευταία δεκαετία, τα 

ευρζωσ χρθςιµοποιοφµενα IDSs, είναι αυτά που λειτουργοφν ςε επίπεδο δικτφου 

(NIDS). Σα υςτιματα Ανίχνευςθσ Δικτυακϊν Ειςβολϊν (NIDS), βρίςκονται υπό ςυνεχι 

εξζλιξθ που κυρίωσ ζχει να κάνει με τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

αξιοπιςτίασ τουσ, κακϊσ δθμιουργικθκαν για να παρακολουκοφν και να 

προςτατεφουν ςε ςυνεχι βάςθ δίκτυα από εξελιγμζνεσ απειλζσ. 

Η προτεινόμενθ πρακτικι χριςθ ενόσ IDS ςε ζνα δίκτυο, περιλαμβάνει υψθλζσ 

παραμζτρουσ αςφαλείασ ςε «ηωτικά» ςθμεία του δικτφου, παρζχοντασ πλιρθ 

αυτοματοποίθςθ, κακϊσ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ ευελιξίασ και παραγωγικότθτασ των 

λειτουργιϊν του. ε κάκε περίπτωςθ, θ αποτελεςματικι, ςυνεχισ και αδιάλειπτθ ςε 

βάκοσ λειτουργία των NIDS, δίνει τθν δυνατότθτα για ζναν ουςιαςτικότερο ζλεγχο 

αλλά και γνϊςθ των αδυναμιϊν του εκάςτοτε δικτφου. Αξιοςθμείωτο, επίςθσ, είναι 

πωσ ζνα  φςτθμα Ανίχνευςθσ Δικτυακϊν Ειςβολϊν από μόνο του δεν επαρκεί για τθν 
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ολοκλθρωμζνθ προςταςία και επίβλεψθ ενόσ δικτφου από επικζςεισ - ειςβολζσ, ενϊ θ 

ςωςτι εφαρμογι των κλαςςικϊν μθχανιςμϊν αςφάλειασ πρζπει να κεωρείται 

δεδομζνθ. ιμερα, διατίκενται πολλά και διαφορετικά NIDS, υλοποιθμζνα τόςο ςε 

hardware/software όςο και με τθν μορφι εμπορικϊν ι open source εφαρμογϊν, ενϊ 

το κριτιριο επιλογισ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ, εξαρτάται από τουσ ςτόχουσ και τισ 

ανάγκεσ προςταςίασ του κάκε δικτφου. τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, 

παρουςιάηεται το Snort (Open Source), κακϊσ κεωρείται ςτον τομζα τθσ Αςφάλειασ 

των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ζνα από τα πιο πετυχθμζνα, αποτελεςματικά και 

ευζλικτα εργαλεία που υπάρχουν για τθν Ανίχνευςθ των Δικτυακϊν Επικζςεων. 

Ευελιξία ςθμαίνει επιλογζσ. Ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ δικτυακϊν επικζςεων - απειλϊν 

ςαν το Snort, μπορεί αναμφίβολα να προςτατζψει ζνα δίκτυο, κακϊσ διακζτει και 

παρζχει ςθμαντικά ςτοιχεία «τεχνογνωςίασ» ωσ προσ τθν λειτουργία των επίδοξων 

ειςβολζων. Η ςχολαςτικι και εκτεταμζνθ τιρθςθ των πρακτικϊν κανόνων 

καταγραφισ και διαχείριςθσ των logs ενόσ δικτφου, είναι το «κλειδί» όχι μόνο για τον 

χαρακτθριςμό ενόσ αξιόπιςτου και δυναμικοφ NIDS, αλλά και για τον επιτυχθμζνο 

εντοπιςμό ενάντια ςε ζνα ευρφ φάςμα επικζςεων. Θα πρζπει, επίςθσ, να αναφερκεί, 

ότι το Snort εκτόσ από τθν χριςθ του ωσ ζνα φςτθμα Ανίχνευςθσ Δικτυακϊν 

Ειςβολϊν (Network-Intrusion Detection System – NIDS), μπορεί να λειτουργιςει και ωσ 

φςτθμα Πρόλθψθσ Δικτυακϊν Ειςβολϊν (Network-Intrusion Prevention System – 

NIPS). ε αυτι τθν περίπτωςθ, το Snort ζχει τθν δυνατότθτα να ςταματιςει και εν 

ςυνεχεία να μπλοκάρει όποιεσ ςυνδζςεισ κεωρεί επικζςεισ πριν καν αυτζσ φτάςουν 

ςτον προοριςμό τουσ, αυξάνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ςυνολικι αςφάλεια και 

προςταςία ενόσ δικτφου. υνεπϊσ, με τθν ειςαγωγι του Snort ςε ζνα δίκτυο, γίνεται 

αυτομάτωσ εφικτι θ αναγνϊριςθ όλων των εξωτερικϊν επικζςεων προσ το 

ςυγκεκριμζνο δίκτυο, προςφζροντασ παράλλθλα και τθν δυνατότθτα τθσ πρόλθψθσ. 

Σο βαςικό χαρακτθριςτικό και κφριο πλεονζκτθμα του, είναι θ ικανότθτα να παρζχει 

μία δυναμικι διαςφνδεςθ με άλλεσ εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ εφαρμογζσ. Με τα 

«πρόςκετα» εργαλεία που μπορεί να δεχτεί και να προςαρμοςτοφν ςτoυσ κανόνεσ 

λειτουργίασ του, διαχειρίηεται ςε αναλυτικό επίπεδο τθν απόδοςθ και τθν 

αποτελεςματικότθτα του εκάςτοτε ςυςτιματοσ, προςφζροντασ μετριςιμθ ωφζλεια 

ςε όλουσ του τομείσ τθσ αςφάλειασ ενόσ δικτφου. 
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Κλείνοντασ, κα πρζπει να τονίςουμε και να μασ προβλθματίςει το γεγονόσ, ότι θ 

αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων όπωσ είναι το Snort δεν εξαρτάται μόνο από το 

βάκοσ άςκθςθσ ελζγχου, αλλά και από τθν ικανότθτα να ελζγχουν ςε πραγματικό 

χρόνο τον όγκο και τθν ποικιλία των δεδομζνων, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τουσ 

δοκζντεσ κανόνεσ αν θ χριςθ του εφρουσ από ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ είναι λογικι 

και κατ’ επζκταςθ επιτρεπόμενθ. Οι κανόνεσ, κα πρζπει πάντοτε να προςαρμόηονται 

ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ εκάςτοτε πολιτικισ αςφάλειασ και τθ δραςτθριότθτα 

του δικτφου, αυξάνοντασ ςυγχρόνωσ τθν παραγωγικότθτα, εντείνοντασ τθν αςφάλεια 

και παρουςιάηοντασ ςτον διαχειριςτι του δικτφου (network administrator) μια γενικι 

και αξιόπιςτθ εικόνα για τθ χρθςτικότθτα των πόρων του. Κακϊσ, θ λειτουργία ενόσ 

NIDS είναι να αναλαμβάνει, να βελτιςτοποιεί και να διεξαγάγει μζροσ των 

λειτουργιϊν τθσ προςταςίασ ενόσ δικτφου,  ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να του 

«ανατίκενται» λειτουργίεσ που εκτελοφνται από άλλουσ μθχανιςμοφσ αςφάλειασ. Η 

αςφάλεια των δικτφων είναι απαίτθςθ αδιαπραγμάτευτθ. Όςο, λοιπόν, οι 

«προκλιςεισ» ςτον τομζα τθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 

πολλαπλαςιάηονται κακθμερινά, τόςο οι ανεπικφµθτεσ ειςβολζσ κα αποτελοφν ζνα 

από τα ςθµαντικότερα ηθτιµατα ςτο μεταβαλλόμενο χϊρο των δικτφων. Αςφαλι 

δικτυακά περιβάλλοντα μποροφν να επιτευχκοφν μόνο αν θ αςφάλεια προςεγγιςκεί 

ςαν μια πολυςφνκετθ ζννοια και όχι απλά ςαν ζνα άκροιςμα ενεργειϊν, 

διαφυλάςςοντασ και αςφαλίηοντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν ορκι «ιςορροπία» ενόσ 

δικτφου. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α  

#-------------------------------------------------- 

#   VRT Rule Packages Snort.conf 

# 

#   For more information visit us at: 

#     http://www.snort.org                   Snort Website 

#     http://vrt-sourcefire.blogspot.com/    Sourcefire VRT Blog 

# 

#     Mailing list Contact:      snort-sigs@lists.sourceforge.net 

#     False Positive reports:    fp@sourcefire.com 

#     Snort bugs:                bugs@snort.org 

# 

#     Compatible with Snort Versions: 

#     VERSIONS : 2.9.2.3 

# 

#     Snort build options: 

#     OPTIONS : --enable-ipv6 --enable-gre --enable-mpls --enable-

targetbased --enable-decoder-preprocessor-rules --enable-ppm --

enable-perfprofiling --enable-zlib --enable-active-response --

enable-normalizer --enable-reload --enable-react --enable-flexresp3 

# 

#     Additional information: 

#     This configuration file enables active response, to run snort 

in 

#     test mode -T you are required to supply an interface -i 

<interface> 

#     or test mode will fail to fully validate the configuration 

and 

#     exit with a FATAL error 

#-------------------------------------------------- 

 

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

# This file contains a sample snort configuration.  

# You should take the following steps to create your own custom 

configuration: 

# 

#  1) Set the network variables. 

#  2) Configure the decoder 

#  3) Configure the base detection engine 

#  4) Configure dynamic loaded libraries 

#  5) Configure preprocessors 

#  6) Configure output plugins 

#  7) Customize your rule set 

#  8) Customize preprocessor and decoder rule set 

#  9) Customize shared object rule set 

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

 

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

# Step #1: Set the network variables.  For more information, see 

README.variables 

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

 

# Setup the network addresses you are protecting 

ipvar HOME_NET 192.168.1.0/24 

 

# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most 

situations 
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ipvar EXTERNAL_NET any 

 

# List of DNS servers on your network  

ipvar DNS_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of SMTP servers on your network 

ipvar SMTP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of web servers on your network 

ipvar HTTP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of sql servers on your network  

ipvar SQL_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of telnet servers on your network 

ipvar TELNET_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of ssh servers on your network 

ipvar SSH_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of ftp servers on your network 

ipvar FTP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of sip servers on your network 

ipvar SIP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of ports you run web servers on 

portvar HTTP_PORTS 

[80,81,311,591,593,901,1220,1414,1741,1830,2301,2381,2809,3128,3702

,4343,4848,5250,7001,7145,7510,7777,7779,8000,8008,8014,8028,8080,8

088,8090,8118,8123,8180,8181,8243,8280,8800,8888,8899,9000,9080,909

0,9091,9443,9999,11371,55555] 

 

# List of ports you want to look for SHELLCODE on. 

portvar SHELLCODE_PORTS !80 

 

# List of ports you might see oracle attacks on 

portvar ORACLE_PORTS 1024: 

 

# List of ports you want to look for SSH connections on: 

portvar SSH_PORTS 22 

 

# List of ports you run ftp servers on 

portvar FTP_PORTS [21,2100,3535] 

 

# List of ports you run SIP servers on 

portvar SIP_PORTS [5060,5061,5600] 

 

# List of file data ports for file inspection 

portvar FILE_DATA_PORTS [$HTTP_PORTS,110,143] 

 

# List of GTP ports for GTP preprocessor 

portvar GTP_PORTS [2123,2152,3386] 

 

# other variables, these should not be modified 

ipvar AIM_SERVERS 

[64.12.24.0/23,64.12.28.0/23,64.12.161.0/24,64.12.163.0/24,64.12.20
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0.0/24,205.188.3.0/24,205.188.5.0/24,205.188.7.0/24,205.188.9.0/24,

205.188.153.0/24,205.188.179.0/24,205.188.248.0/24] 

 

# Path to your rules files (this can be a relative path) 

# Note for Windows users:  You are advised to make this an absolute 

path, 

# such as:  c:\snort\rules 

var RULE_PATH /etc/snort/rules  

var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules  

var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules 

 

# If you are using reputation preprocessor set these 

# Currently there is a bug with relative paths, they are relative 

to where snort is 

# not relative to snort.conf like the above variables 

# This is completely inconsistent with how other vars work, BUG 

89986 

# Set the absolute path appropriately 

var WHITE_LIST_PATH ../rules 

var BLACK_LIST_PATH ../rules 

 

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

# Step #2: Configure the decoder.  For more information, see 

README.decode 

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

 

# Stop generic decode events: 

config disable_decode_alerts 

 

# Stop Alerts on experimental TCP options 

config disable_tcpopt_experimental_alerts 

 

# Stop Alerts on obsolete TCP options 

config disable_tcpopt_obsolete_alerts 

 

# Stop Alerts on T/TCP alerts 

config disable_tcpopt_ttcp_alerts 

 

# Stop Alerts on all other TCPOption type events: 

config disable_tcpopt_alerts 

 

# Stop Alerts on invalid ip options 

config disable_ipopt_alerts 

 

# Alert if value in length field (IP, TCP, UDP) is greater th 

elength of the packet 

# config enable_decode_oversized_alerts 

 

# Same as above, but drop packet if in Inline mode (requires 

enable_decode_oversized_alerts) 

# config enable_decode_oversized_drops 

 

# Configure IP / TCP checksum mode 

config checksum_mode: all 

 

# Configure maximum number of flowbit references.  For more 

information, see README.flowbits 

# config flowbits_size: 64 
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# Configure ports to ignore  

# config ignore_ports: tcp 21 6667:6671 1356 

# config ignore_ports: udp 1:17 53 

 

# Configure active response for non inline operation. For more 

information, see REAMDE.active 

# config response: eth0 attempts 2 

 

# Configure DAQ related options for inline operation. For more 

information, see README.daq 

# 

# config daq: <type> 

# config daq_dir: <dir> 

# config daq_mode: <mode> 

# config daq_var: <var> 

# 

# <type> ::= pcap | afpacket | dump | nfq | ipq | ipfw 

# <mode> ::= read-file | passive | inline 

# <var> ::= arbitrary <name>=<value passed to DAQ 

# <dir> ::= path as to where to look for DAQ module so's 

 

# Configure specific UID and GID to run snort as after dropping 

privs. For more information see snort -h command line options 

# 

# config set_gid: 

# config set_uid: 

 

# Configure default snaplen. Snort defaults to MTU of in use 

interface. For more information see README 

# 

# config snaplen: 

# 

 

# Configure default bpf_file to use for filtering what traffic 

reaches snort. For more information see snort -h command line 

options (-F) 

# 

# config bpf_file: 

# 

 

# Configure default log directory for snort to log to.  For more 

information see snort -h command line options (-l) 

# 

# config logdir: 

 

 

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

# Step #3: Configure the base detection engine.  For more 

information, see  README.decode 

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

 

# Configure PCRE match limitations 

config pcre_match_limit: 3500 

config pcre_match_limit_recursion: 1500 

# Configure the detection engine  See the Snort Manual, Configuring 

Snort - Includes - Config 

config detection: search-method ac-split search-optimize max-

pattern-len 20 
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# Configure the event queue.  For more information, see 

README.event_queue 

config event_queue: max_queue 8 log 3 order_events content_length 

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

## Configure GTP if it is to be used. 

## For more information, see README.GTP 

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

 

# config enable_gtp 

 

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

# Per packet and rule latency enforcement 

# For more information see README.ppm 

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

 

# Per Packet latency configuration 

#config ppm: max-pkt-time 250, \ 

#   fastpath-expensive-packets, \ 

#   pkt-log 

 

# Per Rule latency configuration 

#config ppm: max-rule-time 200, \ 

#   threshold 3, \ 

#   suspend-expensive-rules, \ 

#   suspend-timeout 20, \ 

#   rule-log alert 

 

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

# Configure Perf Profiling for debugging 

# For more information see README.PerfProfiling 

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

 

#config profile_rules: print all, sort avg_ticks 

#config profile_preprocs: print all, sort avg_ticks 

 

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

# Configure protocol aware flushing 

# For more information see README.stream5 

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

config paf_max: 16000 

 

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

# Step #4: Configure dynamic loaded libraries.   

# For more information, see Snort Manual, Configuring Snort - 

Dynamic Modules 

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

 

# path to dynamic preprocessor libraries 

dynamicpreprocessor directory 

/usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/ 

 

# path to base preprocessor engine 

dynamicengine /usr/local/lib/snort_dynamicengine/libsf_engine.so 

# path to dynamic rules libraries 

dynamicdetection directory /usr/local/lib/snort_dynamicrules 
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################################################### 

# Step #5: Configure preprocessors 

# For more information, see the Snort Manual, Configuring Snort - 

Preprocessors 

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

# GTP Control Channle Preprocessor. For more information, see 

README.GTP 

# preprocessor gtp: ports { 2123 3386 2152 } 

 

# Inline packet normalization. For more information, see 

README.normalize 

# Does nothing in IDS mode 

preprocessor normalize_ip4 

preprocessor normalize_tcp: ips ecn stream 

preprocessor normalize_icmp4 

preprocessor normalize_ip6 

preprocessor normalize_icmp6 

 

# Target-based IP defragmentation.  For more inforation, see 

README.frag3 

preprocessor frag3_global: max_frags 65536 

preprocessor frag3_engine: policy windows detect_anomalies 

overlap_limit 10 min_fragment_length 100 timeout 180 

 

# Target-Based stateful inspection/stream reassembly.  For more 

inforation, see README.stream5 

preprocessor stream5_global: track_tcp yes, \ 

   track_udp yes, \ 

   track_icmp no, \  

   max_tcp 262144, \ 

   max_udp 131072, \ 

   max_active_responses 2, \ 

   min_response_seconds 5 

preprocessor stream5_tcp: policy windows, detect_anomalies, 

require_3whs 180, \ 

   overlap_limit 10, small_segments 3 bytes 150, timeout 180, \ 

    ports client 21 22 23 25 42 53 79 109 110 111 113 119 135 136 

137 139 143 \ 

        161 445 513 514 587 593 691 1433 1521 1741 2100 3306 6070 

6665 6666 6667 6668 6669 \ 

        7000 8181 32770 32771 32772 32773 32774 32775 32776 32777 

32778 32779, \ 

    ports both 80 81 311 443 465 563 591 593 636 901 989 992 993 

994 995 1220 1414 1830 2301 2381 2809 3128 3702 4343 4848 5250 7907 

7001 7145 7510 7802 7777 7779 \ 

        7801 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7908 7909 7910 7911 

7912 7913 7914 7915 7916 \ 

        7917 7918 7919 7920 8000 8008 8014 8028 8080 8088 8090 8118 

8123 8180 8243 8280 8800 8888 8899 9000 9080 9090 9091 9443 9999 

11371 55555 

preprocessor stream5_udp: timeout 180 

 

# performance statistics.  For more information, see the Snort 

Manual, Configuring Snort - Preprocessors - Performance Monitor 

# preprocessor perfmonitor: time 300 file /var/snort/snort.stats 

pktcnt 10000 
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# HTTP normalization and anomaly detection.  For more information, 

see README.http_inspect 

preprocessor http_inspect: global iis_unicode_map unicode.map 1252 

compress_depth 65535 decompress_depth 65535 

preprocessor http_inspect_server: server default \ 

    http_methods { GET POST PUT SEARCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK 

NOTIFY POLL BCOPY BDELETE BMOVE LINK UNLINK OPTIONS HEAD DELETE 

TRACE TRACK CONNECT SOURCE SUBSCRIBE UNSUBSCRIBE PROPFIND PROPPATCH 

BPROPFIND BPROPPATCH RPC_CONNECT PROXY_SUCCESS BITS_POST CCM_POST 

SMS_POST RPC_IN_DATA RPC_OUT_DATA RPC_ECHO_DATA } \ 

    chunk_length 500000 \ 

    server_flow_depth 0 \ 

    client_flow_depth 0 \ 

    post_depth 65495 \ 

    oversize_dir_length 500 \ 

    max_header_length 750 \ 

    max_headers 100 \ 

    max_spaces 200 \ 

    small_chunk_length { 10 5 } \ 

    ports { 80 81 311 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 

2809 3128 3702 4343 4848 5250 7001 7145 7510 7777 7779 8000 8008 

8014 8028 8080 8088 8090 8118 8123 8180 8181 8243 8280 8800 8888 

8899 9000 9080 9090 9091 9443 9999 11371 55555 } \ 

    non_rfc_char { 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 } \ 

    enable_cookie \ 

    extended_response_inspection \ 

    inspect_gzip \ 

    normalize_utf \ 

    unlimited_decompress \ 

    normalize_javascript \ 

    apache_whitespace no \ 

    ascii no \ 

    bare_byte no \ 

    directory no \ 

    double_decode no \ 

    iis_backslash no \ 

    iis_delimiter no \ 

    iis_unicode no \ 

    multi_slash no \ 

    utf_8 no \ 

    u_encode yes \ 

    webroot no 

 

# ONC-RPC normalization and anomaly detection.  For more 

information, see the Snort Manual, Configuring Snort - 

Preprocessors - RPC Decode 

preprocessor rpc_decode: 111 32770 32771 32772 32773 32774 32775 

32776 32777 32778 32779 no_alert_multiple_requests 

no_alert_large_fragments no_alert_incomplete 

 

# Back Orifice detection. 

preprocessor bo 

 

# FTP / Telnet normalization and anomaly detection.  For more 

information, see README.ftptelnet 

preprocessor ftp_telnet: global inspection_type stateful 

encrypted_traffic no check_encrypted 

preprocessor ftp_telnet_protocol: telnet \ 
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    ayt_attack_thresh 20 \ 

    normalize ports { 23 } \ 

    detect_anomalies 

preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp server default \ 

    def_max_param_len 100 \ 

    ports { 21 2100 3535 } \ 

    telnet_cmds yes \ 

    ignore_telnet_erase_cmds yes \ 

    ftp_cmds { ABOR ACCT ADAT ALLO APPE AUTH CCC CDUP } \ 

    ftp_cmds { CEL CLNT CMD CONF CWD DELE ENC EPRT } \ 

    ftp_cmds { EPSV ESTA ESTP FEAT HELP LANG LIST LPRT } \ 

    ftp_cmds { LPSV MACB MAIL MDTM MIC MKD MLSD MLST } \ 

    ftp_cmds { MODE NLST NOOP OPTS PASS PASV PBSZ PORT } \ 

    ftp_cmds { PROT PWD QUIT REIN REST RETR RMD RNFR } \ 

    ftp_cmds { RNTO SDUP SITE SIZE SMNT STAT STOR STOU } \ 

    ftp_cmds { STRU SYST TEST TYPE USER XCUP XCRC XCWD } \ 

    ftp_cmds { XMAS XMD5 XMKD XPWD XRCP XRMD XRSQ XSEM } \ 

    ftp_cmds { XSEN XSHA1 XSHA256 } \ 

    alt_max_param_len 0 { ABOR CCC CDUP ESTA FEAT LPSV NOOP PASV 

PWD QUIT REIN STOU SYST XCUP XPWD } \ 

    alt_max_param_len 200 { ALLO APPE CMD HELP NLST RETR RNFR STOR 

STOU XMKD } \ 

    alt_max_param_len 256 { CWD RNTO } \ 

    alt_max_param_len 400 { PORT } \ 

    alt_max_param_len 512 { SIZE } \ 

    chk_str_fmt { ACCT ADAT ALLO APPE AUTH CEL CLNT CMD } \ 

    chk_str_fmt { CONF CWD DELE ENC EPRT EPSV ESTP HELP } \ 

    chk_str_fmt { LANG LIST LPRT MACB MAIL MDTM MIC MKD } \ 

    chk_str_fmt { MLSD MLST MODE NLST OPTS PASS PBSZ PORT } \ 

    chk_str_fmt { PROT REST RETR RMD RNFR RNTO SDUP SITE } \ 

    chk_str_fmt { SIZE SMNT STAT STOR STRU TEST TYPE USER } \ 

    chk_str_fmt { XCRC XCWD XMAS XMD5 XMKD XRCP XRMD XRSQ } \  

    chk_str_fmt { XSEM XSEN XSHA1 XSHA256 } \ 

    cmd_validity ALLO < int [ char R int ] > \     

    cmd_validity EPSV < [ { char 12 | char A char L char L } ] > \ 

    cmd_validity MACB < string > \ 

    cmd_validity MDTM < [ date nnnnnnnnnnnnnn[.n[n[n]]] ] string > 

\ 

    cmd_validity MODE < char ASBCZ > \ 

    cmd_validity PORT < host_port > \ 

    cmd_validity PROT < char CSEP > \ 

    cmd_validity STRU < char FRPO [ string ] > \     

    cmd_validity TYPE < { char AE [ char NTC ] | char I | char L [ 

number ] } > 

preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp client default \ 

    max_resp_len 256 \ 

    bounce yes \ 

    ignore_telnet_erase_cmds yes \ 

    telnet_cmds yes 

 

 

# SMTP normalization and anomaly detection.  For more information, 

see README.SMTP 

preprocessor smtp: ports { 25 465 587 691 } \ 

    inspection_type stateful \ 

    b64_decode_depth 0 \ 

    qp_decode_depth 0 \ 

    bitenc_decode_depth 0 \ 
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    uu_decode_depth 0 \ 

    log_mailfrom \ 

    log_rcptto \ 

    log_filename \ 

    log_email_hdrs \ 

    normalize cmds \ 

    normalize_cmds { ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO EMAL 

ESAM ESND ESOM ETRN EVFY } \ 

    normalize_cmds { EXPN HELO HELP IDENT MAIL NOOP ONEX QUEU QUIT 

RCPT RSET SAML SEND SOML } \ 

    normalize_cmds { STARTTLS TICK TIME TURN TURNME VERB VRFY X-

ADAT X-DRCP X-ERCP X-EXCH50 } \ 

    normalize_cmds { X-EXPS X-LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 

XGEN XLICENSE XQUE XSTA XTRN XUSR } \ 

    max_command_line_len 512 \ 

    max_header_line_len 1000 \ 

    max_response_line_len 512 \ 

    alt_max_command_line_len 260 { MAIL } \ 

    alt_max_command_line_len 300 { RCPT } \ 

    alt_max_command_line_len 500 { HELP HELO ETRN EHLO } \ 

    alt_max_command_line_len 255 { EXPN VRFY ATRN SIZE BDAT DEBUG 

EMAL ESAM ESND ESOM EVFY IDENT NOOP RSET } \ 

    alt_max_command_line_len 246 { SEND SAML SOML AUTH TURN ETRN 

DATA RSET QUIT ONEX QUEU STARTTLS TICK TIME TURNME VERB X-EXPS X-

LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN XLICENSE XQUE XSTA XTRN 

XUSR } \ 

    valid_cmds { ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO EMAL ESAM 

ESND ESOM ETRN EVFY } \  

    valid_cmds { EXPN HELO HELP IDENT MAIL NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT 

RSET SAML SEND SOML } \ 

    valid_cmds { STARTTLS TICK TIME TURN TURNME VERB VRFY X-ADAT X-

DRCP X-ERCP X-EXCH50 } \ 

    valid_cmds { X-EXPS X-LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN 

XLICENSE XQUE XSTA XTRN XUSR } \ 

    xlink2state { enabled } 

 

# Portscan detection.  For more information, see README.sfportscan 

# preprocessor sfportscan: proto  { all } memcap { 10000000 } 

sense_level { low } 

 

# ARP spoof detection.  For more information, see the Snort Manual 

- Configuring Snort - Preprocessors - ARP Spoof Preprocessor 

# preprocessor arpspoof 

# preprocessor arpspoof_detect_host: 192.168.40.1 f0:0f:00:f0:0f:00 

 

 

 

 

# SSH anomaly detection.  For more information, see README.ssh 

preprocessor ssh: server_ports { 22 } \ 

                  autodetect \ 

                  max_client_bytes 19600 \ 

                  max_encrypted_packets 20 \ 

                  max_server_version_len 100 \ 

                  enable_respoverflow enable_ssh1crc32 \ 

                  enable_srvoverflow enable_protomismatch 
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# SMB / DCE-RPC normalization and anomaly detection.  For more 

information, see README.dcerpc2 

preprocessor dcerpc2: memcap 102400, events [co ] 

preprocessor dcerpc2_server: default, policy WinXP, \ 

    detect [smb [139,445], tcp 135, udp 135, rpc-over-http-server 

593], \ 

    autodetect [tcp 1025:, udp 1025:, rpc-over-http-server 1025:], 

\ 

    smb_max_chain 3, smb_invalid_shares ["C$", "D$", "ADMIN$"] 

 

# DNS anomaly detection.  For more information, see README.dns 

preprocessor dns: ports { 53 } enable_rdata_overflow 

 

# SSL anomaly detection and traffic bypass.  For more information, 

see README.ssl 

preprocessor ssl: ports { 443 465 563 636 989 992 993 994 995 7801 

7802 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 

7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 }, trustservers, 

noinspect_encrypted 

 

# SDF sensitive data preprocessor.  For more information see 

README.sensitive_data 

preprocessor sensitive_data: alert_threshold 25 

 

# SIP Session Initiation Protocol preprocessor.  For more 

information see README.sip 

preprocessor sip: max_sessions 40000, \ 

   ports { 5060 5061 5600 }, \ 

   methods { invite \ 

             cancel \ 

             ack \ 

             bye \ 

             register \ 

             options \ 

             refer \ 

             subscribe \ 

             update \ 

             join \ 

             info \ 

             message \ 

             notify \ 

             benotify \ 

             do \ 

             qauth \ 

             sprack \ 

             publish \ 

             service \ 

             unsubscribe \ 

             prack }, \ 

   max_uri_len 512, \ 

   max_call_id_len 80, \ 

   max_requestName_len 20, \ 

   max_from_len 256, \ 

   max_to_len 256, \ 

   max_via_len 1024, \ 

   max_contact_len 512, \ 

   max_content_len 2048  
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# IMAP preprocessor.  For more information see README.imap 

preprocessor imap: \ 

   ports { 143 } \ 

   b64_decode_depth 0 \ 

   qp_decode_depth 0 \ 

   bitenc_decode_depth 0 \ 

   uu_decode_depth 0 

 

# POP preprocessor. For more information see README.pop 

preprocessor pop: \ 

   ports { 110 } \ 

   b64_decode_depth 0 \ 

   qp_decode_depth 0 \ 

   bitenc_decode_depth 0 \ 

   uu_decode_depth 0 

 

# Modbus preprocessor. For more information see README.modbus 

preprocessor modbus: ports { 502 } 

 

# DNP3 preprocessor. For more information see README.dnp3 

preprocessor dnp3: ports { 20000 } \ 

   memcap 262144 \ 

   check_crc 

 

# Reputation preprocessor. For more information see 

README.reputation 

preprocessor reputation: \ 

   memcap 500, \ 

   priority whitelist, \ 

   nested_ip inner, \ 

   whitelist $WHITE_LIST_PATH/white_list.rules, \ 

   blacklist $BLACK_LIST_PATH/black_list.rules  

 

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

# Step #6: Configure output plugins 

# For more information, see Snort Manual, Configuring Snort - 

Output Modules 

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

 

# unified2  

# Recommended for most installs 

# output unified2: filename merged.log, limit 128, nostamp, 

mpls_event_types, vlan_event_types 

 

# Additional configuration for specific types of installs 

# output alert_unified2: filename snort.alert, limit 128, nostamp 

# output log_unified2: filename snort.log, limit 128, nostamp  

output unified2: filename snort.log, limit 128 

 

# syslog 

# output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT 

 

# pcap 

# output log_tcpdump: tcpdump.log 

 

# database 

output database: log, mysql, user=snort password=mysnort 

dbname=snort host=localhost 
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# prelude 

# output alert_prelude 

 

# metadata reference data.  do not modify these lines 

include classification.config 

include reference.config 

 

 

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

# Step #7: Customize your rule set 

# For more information, see Snort Manual, Writing Snort Rules 

# 

# NOTE: All categories are enabled in this conf file 

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

 

 

# site specific rules 

include $RULE_PATH/local.rules 

 

include $RULE_PATH/attack-responses.rules 

include $RULE_PATH/backdoor.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/blacklist.rules 

include $RULE_PATH/botnet-cnc.rules 

include $RULE_PATH/chat.rules 

include $RULE_PATH/content-replace.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 

include $RULE_PATH/dns.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/file-identify.rules 

include $RULE_PATH/file-office.rules 

include $RULE_PATH/file-other.rules 

include $RULE_PATH/file-pdf.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/icmp.rules 

include $RULE_PATH/icmp-info.rules 

include $RULE_PATH/imap.rules 

include $RULE_PATH/indicator-compromise.rules 

include $RULE_PATH/indicator-obfuscation.rules 

include $RULE_PATH/info.rules 

include $RULE_PATH/misc.rules 

include $RULE_PATH/multimedia.rules 

include $RULE_PATH/mysql.rules 

include $RULE_PATH/netbios.rules 

include $RULE_PATH/nntp.rules 

include $RULE_PATH/oracle.rules 

include $RULE_PATH/other-ids.rules 

include $RULE_PATH/p2p.rules 

include $RULE_PATH/phishing-spam.rules 

include $RULE_PATH/policy.rules 

include $RULE_PATH/policy-multimedia.rules 

include $RULE_PATH/policy-other.rules 

include $RULE_PATH/policy-social.rules 

include $RULE_PATH/pop2.rules 

include $RULE_PATH/pop3.rules 

include $RULE_PATH/pua-p2p.rules 
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include $RULE_PATH/pua-toolbars.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/scada.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/server-mail.rules 

include $RULE_PATH/shellcode.rules 

include $RULE_PATH/smtp.rules 

include $RULE_PATH/snmp.rules 

include $RULE_PATH/specific-threats.rules 

include $RULE_PATH/spyware-put.rules 

include $RULE_PATH/sql.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/test.rules 

include $RULE_PATH/tftp.rules 

include $RULE_PATH/virus.rules 

include $RULE_PATH/voip.rules 

include $RULE_PATH/vroussos.rules 

include $RULE_PATH/web-activex.rules 

include $RULE_PATH/web-attacks.rules 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

include $RULE_PATH/web-client.rules 

include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 

include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

include $RULE_PATH/web-iis.rules 

include $RULE_PATH/web-misc.rules 

include $RULE_PATH/web-php.rules 

include $RULE_PATH/x11.rules 

 

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

# Step #8: Customize your preprocessor and decoder alerts 

# For more information, see README.decoder_preproc_rules 

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

 

# decoder and preprocessor event rules 

# include $PREPROC_RULE_PATH/preprocessor.rules 

# include $PREPROC_RULE_PATH/decoder.rules 

# include $PREPROC_RULE_PATH/sensitive-data.rules 

 

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

# Step #9: Customize your Shared Object Snort Rules 

# For more information, see http://vrt-

sourcefire.blogspot.com/2009/01/using-vrt-certified-shared-object-

rules.html 

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

 

# dynamic library rules 

# include $SO_RULE_PATH/bad-traffic.rules 

# include $SO_RULE_PATH/chat.rules 

# include $SO_RULE_PATH/dos.rules 

# include $SO_RULE_PATH/exploit.rules 

# include $SO_RULE_PATH/icmp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/imap.rules 

# include $SO_RULE_PATH/misc.rules 

# include $SO_RULE_PATH/multimedia.rules 

# include $SO_RULE_PATH/netbios.rules 

# include $SO_RULE_PATH/nntp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/p2p.rules 
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# include $SO_RULE_PATH/smtp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/snmp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/specific-threats.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-activex.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-client.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-iis.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-misc.rules 

 

# Event thresholding or suppression commands. See threshold.conf  

include threshold.conf 

 

 




