
NETWERK INBRAAK DETECTIE
SYSTEMEN

Onderzoek inbraakbeveliging netwerken

I N H O U D

Hoofdstuk          Pagina

1 SAMENVATTING.............................................................................................................1

2 ARCHITECTUUR............................................................................................................1

3 MOGELIJKE OPLOSSINGEN.......................................................................................2

4 SYSTEEM OPBOUW.......................................................................................................3

5 REFERENTIES.................................................................................................................4

1 SAMENVATTING
Omdat het inbreken een meekijken op privé en bedrijfsnetwerken recent nogal in het nieuws zijn 
gekomen, een onderzoek naar mogelijkheden om dit te detecteren en te voorkomen.

De systemen die gebruikt worden om inbraken te detecteren worden Intrusion Detection Systems 
(IDS) genoemd.

2 ARCHITECTUUR
Het is voor de hand liggend een extra functie toe te voegen aan een netwerk, bij voorkeur tussen 
firewall en het interne netwerk, die verantwoordelijk wordt voor de detectering van inbraak en 
spionage activiteiten. Deze funktie zou, liefst automatisch, regelmatig moeten worden voorzien met 
aanpassingen van de controle-functies om steeds up-to-date te belijven.

Een-en-ander moet wel gemonitord kunnen worden door een ter zake deskundige.
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3 MOGELIJKE OPLOSSINGEN

3.1 Hardware

Het inzetten van een extra machine (doos) lijkt de beste aanpak. Dit voorkomt aanpassingen aan het 
bestaande netwerk, bovendien worden er speciale eisen gesteld aan deze machine:

Eisen aan de monitoring functie:

– voldoende CPU, geheugen en opslag capaciteit

– twee LAN interfaces (een om te monitoren en een tbv. Beheer)

– een 'parallel' aansluit-mogelijkheid in het netwerk. Dit is te realiseren met een monitor-port in een 
managed switch, of eventueel een hub die op de juiste plek in het netwerk wordt geinstalleerd.

3.2 Software

De software is te verdelen in drie componenten:

– het monitoring deel

– opslag van monitoring resultaten

– het beheer van de resultaten

In de volgende hoofdstukken worden deze drie delen besproken.

3.2.1 Monitoring

SNORT [1]: 
Is het meest bekende inbraak detectie systeem, behalve de open-source versie is van dit systeem ook 
een commerciële versie beschikbaar inclusief ondersteuning. De analyse instelling van dit pakket 
wordt geregeld met “rules” die regelmatig worden opgedateerd. Op deze rules kan men zich 
abonneren (directe updates) maar ze worden (met een maand vertraging) ook gratis ter beschikking 
gesteld.

SURICATA [2]:
Een nieuwere opvolger van Snort, dit pakket probeert, behalve door slimme regels, de data flow ook 
te analyseren. Alle pakketten van een dataflow worden geclassificeerd en door special engines 
geanalyseerd. Ook dit pakket kan de “rules” zoals gedefinieerd voor Snort gebruiken.

3.2.2 Data Opslag

Om de systeem capaciteit beter te kunnen verdelen wordt gebruik gemaakt van een aparte functie 
Barnyard2 [3]. Dit pakket vertaalt de binaire Snort-rapportage naar leesbare varianten. Om de data 
goed te kunnen beheren, kan Barnyard de gegevens wegschrijven in een database (bv. Mysql of 
Postgres).

3.2.3 Beheer

Er zijn verschillende systemen beschikbaar om de gedetecteerde informatie te beheren. Allen 
beschikken over een web-interface. Een bekende beheersfunctie is Snorby [4], deze is gebaseerd op 
Ruby. Andere alternatieven zijn Sguil [5] (gebaseerd op TCL/Tk) en BASE [6] (gebruikt php).
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4 SYSTEEM OPBOUW
Een apart inbraak detectie systeem kan opgebouwd worden met de volgende componenten:

• Een processor met minstens 2 cores en minstens 2 Ghz klok

• minstens 2G geheugen

• Opslag-disk minstens 500G

• Twee netwerk interfaces

• Linux Operating system, bv Centos

• Snort of Suricata, Barnyard2 en een beheersinterface Snorby of bv BASE

Gezien de complexiteit van de software configuratie bestaat de mogelijkheid om te keizen voor, een 
al (grotendeels) geconfigureerde oplossing. Een voorbeeld van zo'n pakket is “Security Onion” [7].
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5 REFERENTIES

Meer info

[1] Snort info en download links: https://www.snort.org/

[2]

[3]

Suricata info en download links: http://suricata-ids.org/

Barnyard2 is beschikbaar als pakket voor een aantal Linux distributies. Meest 
recente versie en documentatie: https://github.com/firnsy/barnyard2

[4] Snorby info en releases: https://snorby.org/

[5] Sguil info en releases: http://bammv.github.io/sguil/index.html

[6] BASE info: http://sourceforge.net/projects/secureideas/

[7] Security Onion: http://blog.securityonion.net/p/securityonion.html
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