
K
A

N
D

ID
AT

U
PPSATS



 

IDS för alla. 

Intrångsdetekteringssystem för hemmaanvändare 

 

 

Kandidatuppsats  

2013 06 12 

 

 

 

Författare: 

Fredrik Johansson 720426 

Jörgen Johansson 871229 

 Marcus Johansson 840529 

Handledare: Mattias Wecksten  

Examinator: Urban Bilstrup 

 

 

 

 

 

Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 
Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 



 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright Fredrik Johansson, Jörgen Johansson och Marcus 
Johansson, 2013. All rights reserved 
Kandidatuppsats  
Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 
Högskolan i Halmstad 

 

 



 II 

 

 

 

 

 

  



 III 

Abstrakt  

I dagens IT-samhälle är säkerhet en viktig aspekt. Ett sätt att nå högre säkerhet är 
att bygga upp säkerheten i lager. I hemmanätverk är två vanliga lager antivirus och 
brandvägg.  
Den här kandidatuppsatsen undersöker om ett intrångsdetekteringsystem (IDS) är 
ett bra komplement till säkerheten i ett hemmanätverk.  

För att hålla systemet så attraktivt som möjligt för hemmanätverket fokuserar man 
på att hålla priset nere och konfigurationen enkel. Vi valde enkorts-datorn 
(Raspberry Pi) med programvaran IPFire, som är open-source, där IDS:en Snort 
ingår och IPFire har ett enkelt gränssnitt för konfiguration.  

För att mäta hur effektivt systemet fungerar, mäts det hur många hot Snort 
upptäcker. Mätningar gjordes också för att undersöka om systemet orsakade 
prestandaförluster i hemmanätverket.  

Av resultaten drogs slutsatsen att systemet är ett bra komplement till säkerheten i 
ett hemmanätverk. Det gick inte att säkerställa någon prestandaförlust på nätverket 
förens vid en uppkoppling på 100 mbit och däröver. 
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1 Introduktion 

Hoten från internet ökar enligt rapporter från Symantec, Kaspersky och Websense 
Security Labs. Rapporten från Websense visar bland annat att antalet skadliga 
hemsidor har ökat med 600 % under 2012 (Websense Security Labs, 2013)och 
Symantec belyser till exempel att måldrivna attacker har ökat med 42 % under 2012 
(Symantec, 2013) (Kaspersky, 2013).  Enligt en undersökning av datorer som 
gjordes 2012, fann man att 25 % av 1000 datorer saknade skydd mot skadlig 
programvara (Alyias, o.a., 2013).  En anledning till detta kan vara att användare inte 
tror att det finns något värde i att attackera deras system eller att de inte kommer att 
utsättas för skadlig programvara. 

Hotet mot hemmaanvändare är stort enligt en rapport från Symantec (Turner, D 
Symantec, 2006). Enligt denna är 86 % av alla attacker som sker riktade mot 
privatpersoner. Konsekvenserna av detta kan bli identitetsstöld och att offrets dator 
utnyttjas i Distributed Denial of Service-attacker.  

En metod för att öka säkerheten är “lagermodellen”. Principen för lagermodellen är 
att dela upp ett systems skydd i flera olika lager, där de arbetar tillsammans för att 
skydda systemet. Om ett lager skulle misslyckas med att upptäcka ett hot har de 
återstående lagren fortfarande en chans att upptäcka det. 

De två vanligaste skyddslagren är brandväggar och antivirusprogram. Det finns dock 
inga system, som är hundra procent säkra. Även om ett nätverk är skyddat av 
antivirus och brandvägg, räcker det inte alltid till. Ett problem med brandväggar är 
att det kan finnas brister som släpper igenom skadlig trafik på grund av 
valideringsfel (Kamara, Fahmy, Schultz, Kerschbaum, & Frantzen, 2003) och 
antivirusprogram tappar sitt skydd om de inte hålls kontinuerligt uppdaterade. 

Ett bra komplement till antivirusprogram och brandväggar är ett 
intrångsdetekteringssystem IDS (Intrusion Detection System). Detta är ett system 
som har till uppgift är att övervaka och larma om en misstänkt aktivitet eller en 
skadlig händelse sker på nätverket (Patcha & Park, 2006). 

Ett IDS skulle vara ett bra komplement till att öka IT-säkerheten i ett hemmanätverk. 
De IDS som används idag är dock till stor del ämnade för företag, vilket gör att 
systemen är anpassade för att övervaka större nätverk, vilket leder till att systemen 
blir dyra, svårhanterliga och väldigt svåra att anpassa till ett hemmanätverk. 

För att ett IDS ska vara attraktivt för ett hemmanätverk och användbart av så många 
som möjligt måste det vara prisvärt och enkelt att installera och administrera. 
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1.1  Problemformulering 

Detta arbete har syftat till att utvärdera ett IDS som är prisvärt och lätthanterligt för 
hemmanätverk. Det är viktigt att systemet är enkelt att installera och administrera.   

Mjukvaran har testats med grundinställningar då enkelheten i installationen är 
viktig. 

Fokus hamnar på ett IDS och inte ett IPS (Intrusion Prevention System) då 
installationen och administrationen av ett IPS är krångligare. 
 
Valet föll på ett NIDS (Network-based Intrusion Detection System) och har därmed 
inte använt ett HIDS (Host-based Intrusion Detection System).  

För att korrekt utvärdera systemet, har följande aspekter undersökts: 

 
 Hur väl upptäcker det valda systemet attacker mot nätverket? 
 Innebär systemet en förlust i nätverkets prestanda, och i så fall hur stor är 

förlusten? 
 Hur kan priset hållas nere? 
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2  Bakgrund 

Ett IDS fungerar som ett larmsystem, vilket installeras antingen på ett nätverk som 
en fristående plattform (nätverksbaserad) eller på en enskild enhet, till exempel en 
dator (klient-baserad). Detta för att analysera trafiken som strömmar igenom och 
larma om eventuella hot. 

Ett IDS kan jämföras med ett larm till ditt hus. Larmet övervakar huset och utlöses 
om något sker. Larmet kan däremot inte hantera hotet själv utan behöver assistans 
från en utomstående resurs för att hantera problemet (Carter, E Cisco Press, 2002). 

Det finns en vidareutveckling av IDS som kallas IPS (Intrusion Prevention System), 
där systemet tar till åtgärder för att analyserar och blockera eventuella hot (Patel, 
Taghavi, Bakhtiyari, & Celestino, 2013). 

Figur 1 visar hur ett IDS är uppbyggt (Axelsson, 1998), där heldragna pilar 
representerar dataflöde och prickade pilar representerar svar på intrång.  

 

Figur 1 En generaliserad bild av en organisations IDS (Axelsson, 1998) 
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Med referens till Figur 1 förklarar (Patcha & Park, 2006) att ett IDS innehåller 
följande delar: 

 Datainsamling – Den del som samlar in data, som sedan granskas för att 
upptäcka eventuella hot. Vilka data som samlas in beror helt och hållet på 
vilken sorts IDS som används, till exempel loggar eller nätverkstrafik. Detta 
kallas även för ”Audit Data Collection”. 

 Datalagring – Här sparas all information som har blivit insamlad i 
föregående fas, antingen för ospecificerad tid eller med en viss tidsgräns för 
senare jämförelse. Problemet är att datamängden som sparas kan bli ofantligt 
stor. Detta kan skapa ett prestandaproblem, vilket är något som skapare av 
IDS måste ta hänsyn till. 

 Analys och Detektion- Hjärtat av en IDS sitter i denna del, där alla algoritmer 
som används för att detektera hot eller onormalt beteende är installerade. 
Algoritmerna är uppdelade i tre olika delar: signaturbaserad detektion, 
profilbaserad detektion och hybridbaserad detektion. 

 Konfigurationsdata – En viktig del av hela systemet, där all konfiguration till 
olika delar i ett IDS sparas. Till exempel: när ska data samlas in och hur ska 
detta göras, hur systemet ska reagera vid ett upptäckt hot och så vidare.  

 Referensdata – Här sparas information gällande referenser som systemet 
utgår ifrån, signaturer om det är en signaturbaserad-IDS eller profiler av 
normalt beteende om det är en profilbaserad-IDS. Den senare delen gällande 
profiler uppdateras kontinuerligt när ny kunskap om systemets beteende 
uppstår.  

 Aktiv hantering av data – Om IDS-enheten hittar en signatur som delvis 
matchar ett eventuellt hot men inte klassas som ett reellt hot sparas 
informationen för framtida bruk. 

 Larm – Modulen som hanterar all utdata från IDS-enheten, genom att 
antingen skicka ett larm till en säkerhetsansvarig eller att en automatiserad 
handling sker som att stoppar en misstänkt aktivitet.  
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2.1 Olika typer av larm 

När ett IDS analyserar ett eller flera paket och upptäcker ett mönster eller en 
signatur som betecknar en känd attack, rapporterar systemet detta till en 
nätverksadministratör. Om systemet hade varit perfekt, hade det endast rapporterat 
de aktuella hoten som sker, men då systemet inte är perfekt finns det risk att det 
också rapporterar falsklarm.  

Detta kan generera en flod med falsklarm som måste undersökas, vilket kan 
innebära att ett reellt hot inte upptäcks då personen som är ansvarig blir dränkt av 
analyseringsarbete och det riktiga hotet inte upptäcks på grund av alla larm som 
måste analyseras. Det är därför önskvärt att minimera antalet falsklarm. (Ringström, 
2009) (Ullanderson, E Cisco Systems, 2010) 

De olika typer av larm som existerar idag har blivit uppdelade i fyra olika kategorier: 
falska positiva, falska negativa, sanna positiva och slutligen sanna negativa.  

 Falska positiva – Ett falsklarm där systemet uppfattar en aktivitet som 
hotfull, trots att aktiviteten inte är av skadlig form. Systemet rapporterar 
detta som skadligt trots att det är fel.  

 Falska negativa – Systemet misslyckas med att rapportera en aktivitet 
som systemet skall upptäcka i vanliga fall. IDS:en rapporterar att det inte 
finns något hot, trots att det faktiskt existerar ett hot. 

 Sanna positiva - Denna variant innebär att systemet har upptäckt och har 
larmat om en aktivitet som är ett hot och som kan leda till skada.  

 Sanna negativa – Den totala motsatsen till sanna positiva. Systemet 
uppfattar aktiviteten som helt ofarlig och inget larm genereras. 
(Ullanderson, E Cisco Systems, 2010) 

 

2.2 Olika klasser av IDS. 

För att ett IDS ska upptäcka hot använder sig detta system av tre olika tekniker: 

 Profilbaserat detektionssystem (Anomaly detection-system). 

 Signaturbaserat detektionssystem (Signature detection-system)  

 En hybrid av dessa två system, hybridbaserat detektionssystem 
(Hybrid detection-system). (Carter, E Cisco Press, 2002) 
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2.2.1 Signaturbaserat detektionssystem (Signature detection-system) 

Denna teknik förlitar sig helt och hållet på fördefinierade regler i ett IDS – regler som 
beskriver de olika attackerna. Signaturerna beskriver hur en attack kan definieras 
genom ett särskilt mönster och det är detta mönster ett IDS använder sig av för att 
kontrollera om ett paket medför ett hot mot systemet.  

Som (Axelsson, 1998)förklarar det: Systemet vet hur ett normalt mönster ser ut mot 
hur ett mönster för en känd attack ser ut. Detta håller även andelen falsk-positiva 
larm på en låg nivå - ett falsklarm där själva aktiviteten inte är av skadlig natur men 
systemet uppfattar aktiviteten som skadlig och rapporterar ett felaktigt intrång. 

En fördel med signaturbaserad IDS är att det är enkelt att avgöra vad det är för sorts 
attacker som ditt nätverk utsätts för, då systemet reagerar på kända attacker. Det 
skapar ett larm av detta och för det vidare så att en säkerhetsansvarig eller 
motsvarande blir medveten om vad det är för attacker som sker. En annan fördel 
med detta system är att systemet är skyddat direkt efter installation av detta IDS och 
det finns ett regelverk att arbeta efter (Ullanderson, E Cisco Systems, 2010). 

Det negativa är att denna analysmetod behöver konstant uppdatering då systemet 
endast har databaser att följa när det analyserar paket för paket. Finns det inga 
signaturer i databasen har systemet ingen chans att detektera attackerna. En specifik 
attack som i program utnyttjar ännu ej upptäckta sårbarheter är en Zero-day-
attack.(Ringström, 2009). 

Det är mycket tidsödande att ställa in signaturer och det kräver mer kunskap än vad 
den ordinära datateknikern besitter, då det är många variabler som måste stämma 
för att hoten inte ska passera igenom nätverket oupptäckta (Axelsson, 1998). 

 

2.2.2 Profilbaserat detektionssystem (Anomaly detection-system) 

I jämförelse med signaturbaserad detektering är profilbaserad detektering lättare 
att implementera än den tidigare nämnda varianten av IDS. Det är inte lika mycket 
manuellt arbete med denna variant som det är med den signaturbaserade IDS-
enheten. Istället för att använda sig av en databas av signaturer för att avgöra om 
paket i nätverkstrafiken innehåller något sorts hot använder denna teknik profiler 
för att avgöra om en hotfull aktivitet sker på nätverket.  

Som tidigare nämnts behöver man inte ställa in databaser för att ett IDS ska fungera 
på nätverket utan den använder profiler för att detektera eventuella hot. För att ett 
profilbaserat IDS skall vara användbart behöver det gå igenom en inlärningsperiod. 
Under denna period definierar IDS-enheten vad som är normalt beteende, antingen 
generellt på ett nätverk eller mer specifikt på en applikation hos en enhet. Man kan 
då definiera olika sorts profiler för olika grupper av användare på nätverket.  
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När inlärningsperioden är över har man en definierad profil över hur 
nätverkstrafiken ser ut med ett normalbeteende. Allt som skiljer sig från detta vid en 
specifik gräns betraktas som avvikande beteende, varvid larm skapas (Ullanderson, 
E Cisco Systems, 2010). 

Fördelen med detta är att IDS-enheten inte längre är bunden till signaturer och den 
kan hitta attacker som inte har blivit definierade än, som till exempel Zero-day-
attacker eftersom dessa avviker från det normala beteendet hos profilen som är 
aktiv (Ringström, 2009). Som (Carter, E Cisco Press, 2002) beskriver det: Även 
attacker inifrån blir stoppade då handlingar som utförs avviker från det som den 
aktuella profilen anser är normalt och attacker, som till exempel kontostöld, blir lätt 
upptäckta.  

En stor nackdel med denna variant av IDS är just inlärningsperioden. Den måste 
utföras under en tid då nätverket garanterat inte är, eller blir, utsatt för en attack. 
Skulle nätverket vara under attack under inlärningsperioden kommer IDS-enheten 
att se denna aktivitet eller detta beteende som normalt och tillåta det när profilen är 
skapad, vilket öppnar upp nätverket för fler attacker även om en profil är definierad 
(Ullanderson, E Cisco Systems, 2010). 

Ett annat problem är att ett IDS inte specificerar vad det är för sorts attack som sker 
på nätverket eller hos enheten, då det endast flaggas som en ovanlig aktivitet i 
jämförelse med den normala trafiken. En nätverksansvarig eller motsvarande måste 
analysera loggar för att kunna avgöra vilken sorts attack som har skett. Ett annat, 
mindre, problem är att all aktivitet som är ovanlig nödvändigtvis inte behöver vara 
skadlig. Det kan mycket väl vara att en anställd kommer in sent en kväll och jobbar 
extra eller om personen ifråga har glömt sitt lösenord till datorn och otåligt försöker 
logga in på sin arbetsdator (Carter, E Cisco Press, 2002), (Ringström, 2009). 

 

2.2.3 Hybridbaserat detektionssystem (Hybrid detection-system)  

En kombination av signaturbaserad-IDS och en profilbaserad-IDS skapar en hybrid 
som hanterar svagheter hos de båda systemen för att i slutändan skapa ett säkrare 
system. I samband med att detta nya system uppstår blir systemet effektivare än 
sina föregångare då systemet kan utgå ifrån både signaturer och profiler men även 
antalet falsk-positiva larm kan minskas.  

Fördelen med detta system är att det kan utgå från redan definierade attacker 
(Signatur) men även upptäcka nya hot (Profil), vilket i sin tur innebär att antal det 
hot som systemet kan upptäcka ökar signifikant och att nackdelarna med de 
separata systemen försvinner.  
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Nackdelen med denna variant av analys är enligt Intrusion Detection Systems (Carter, 
E Cisco Press, 2002)att med så många olika funktioner är det svårt att få dessa att 
arbeta ihop på ett sådant sätt att det blir effektivt och framgångsrikt i systemet. Att 
kombinera flera olika sorter har visat sig vara svårare än vad man trodde. 

2.3 Placering av IDS-enheter 

Hittills har vi endast beskrivit hur modellen för ett IDS ser ut och även det tre olika 
metoderna för ett IDS att analysera och hantera eventuella hot. Men vi har inte 
diskuterat platsen för var man sätter upp dessa IDS:er. Placeringen beror helt och 
hållet på vad man vill uppnå.  

Är man ute efter en analys av hela nätverket sätter man upp en nätverksbaserad IDS 
(NIDS). Vill man däremot övervaka en särskild enhet som en dator och dess 
applikationer, är det istället en enhetsbaserad/host-based IDS (HIDS) som är aktuell 
för just dig (Carter, E Cisco Press, 2002). 

 

2.3.1 Nätverksbaserad/Network-based IDS (NIDS) 

För att ha en genomgripande kontroll av hela nätverket istället för att endast 
kontrollera en specifik plats används ett NIDS för att analysera trafik och leta efter 
trafik som visar tecken på en attack eller flera attacker. Denna variant kan däremot 
inte avgöra om attacken är lyckad eller om den har missat. Systemet vet endast om 
att en hotfull aktivitet existerar på nätverket. (Carter, E Cisco Press, 2002) 

Fördelarna med ett nätverksbaserat IDS är att systemet lätt kan se var attackerna  
sker på nätverket och med vilken bredd attackerna sprider sig och därefter kartlägga 
detta. Ännu en fördel med denna typ är att eftersom systemet endast analyserar 
nätverket och paketet som strömmar igenom behövs ingen hänsyn tagas till 
operativsystem. Detta måste däremot en enhetsbaserad IDS göra. (Carter, E Cisco 
Press, 2002) 

Den största nackdelen är att antalet IDS:er måste anpassas till ökande volym. Det blir 
svårare för ett enda IDS att hålla reda på all trafik i nätverket och analysera den till 
den grad att detektering av hotfull aktivitet fortfarande är lyckad. Detta leder 
slutligen till att fler IDS-system måste placeras ut och då blir det en fråga om kostnad 
istället - en kostnad som kan bli väldigt hög.  

Andra nackdelar är att om det förekommer någon sorts kryptering på nätverket, blir 
ditt IDS blind och kan inte längre övervaka nätverket då all trafik är krypterad. 
Trafik som är uppdelad och fragmenterad kan även ställa till problem för denna typ 
av IDS. (Carter, E Cisco Press, 2002) 
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3  Metod 

Det förekommer en del analyser som beskriver metoder för att mäta ett IDS’s 
prestanda. Ett exempel på detta är att man använder riktig nätverkstrafik 
tillsammans med riktiga attacker för att mäta prestandan. Andra metoder innebär 
att man använder inspelad nätverkstrafik och simulerade attacker för att mäta 
prestandan eller en kombination av dessa.  

(Khorkov, 2012) anser att använda inspelad nätverkstrafik om och om igen är den 
metod som fungerar bäst, då det är svårt att återskapa nätverkstrafiken för varje 
tillfälle. Det kan skilja sig åt beroende på hur trafiken ser ut vid olika tillfällen.  

(Khorkov, 2012), konstaterar däremot att en av de mest förekommande och använda 
metoderna är att sätta upp systemet under realistiska förhållanden och sedan 
genomföra riktiga attacker mot datorer i systemet med diverse olika hot. Detta för 
att sedan se hur många av dessa som detekteras samt hur många falska larm som 
genereras. (Hu, Haines, Lippman, Mell, & Zissman, 2003))  

En fördel med denna metod är att attackerna är realistiska men en nackdel med 
detta är att det kan vara svårt att simulera stora nätverk. I vårt fall är det dock inga 
problem då vi testar enligt topologin för ett mindre nätverk. 

För att simulera dessa attacker kan man exempelvis använda testverktyget Pytbull, 
som är ett återkommande verktyg i diverse experiment. Ett exempel på ett sådant 
arbete är (Eugene, 2011), där han jämför Snort och Suricata som IDS för att 
utvärdera vilket av dessa program som presterar bäst.  

Vi väljer Pytbull till vårt experiment då simuleringen av dessa attacker gör det enkelt 
att upprepa. 

För att testa hur mycket inverkan en IDS har på nätverket, kan man använda 
metoder för att mäta detta på olika vis.  

Ett mått för att mäta nätverksprestanda är QoE (Quality of Experience) 
(Brunnström, Kooji, Kuipers, & Vleeschauwer, 2010), som mäter hur en användare 
upplever funktionaliteten hos system. Vi har dock valt att inte arbeta med 
existerande metoder av Quality of Experience då det inte existerar någon standard 
för detta. Var och en som har utfört tester har skapat ett eget system (Brunnström, 
Kooji, Kuipers, & Vleeschauwer, 2010). 

Ett annat tillvägagångssätt är att använda sig utav TPTest. TPTest är en programvara 
som är ett vedertaget sätt att mäta nätverksprestanda. TPTest är framtaget av Post- 
och Telestyrelsen för att mäta nätverksprestanda från konsument till 
internetleverantör (ISP). 
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 I vårt fall ser vi att TPTest är det bästa när det handlar om att utvärdera nätverkets 
prestanda med eller utan vårt IDS.   

I detta arbete valdes det att genomföra experiment med insamling av kvantitativ 
data. Experimentet kommer att delas upp i två delar, den första delen kommer att 
fokusera på systemets förmåga att detektera hot. Data kommer att samlas in om hur 
många larm som genereras och dessa kommer sedan kategoriseras och analyseras.  

I den andra delen av experimentet kommer vi att mäta om vårt IDS påverkar 
nätverkets internetanslutning. Mätningarna kommer att genomföras med två olika 
hastigheter på internetanslutningen för att se hur IDS påverkar nätverket vid olika 
hastigheter. Den kvantitativa data som samlas in kommer att  jämföras i 
konfidensintervall för att se om det införs någon statistiskt säkerställd skillnad. 
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4 Experiment 

För att få ett IDS attraktivt för hemanvändare har vi som mål att systemet ska kunna 
införskaffas utan större kostnad och att det ska vara enkelt att installera och 
administrera. För att hålla kostnaderna nere så kommer vi att använda både open-
source hård- och mjukvara.  

Som hårdvaruplattform valde vi Raspberry Pi som är utvecklat av Raspberry Pi 
Foundation, då det är en prisvärd hårdvarulösning med goda utvecklingsmöjligheter 
och supportforum. I skrivande stund kostar den cirka 400 svenska kronor.  

Raspberry Pi:s systemkrets innehåller en processor med ARM arkitektur som är 
klockad till 700 M-Hz vid leverans, men det ingår mjukvara som låter användaren 
överklocka processorn. Systemkretsen innehåller även en fyrkärnig grafikprocessor 
som är kapabel att spela upp video med en upplösning på 1080p. 

Raspberry Pi finns i två modeller modell A och modell B. Modell A har 256 MB med 
ram och en USB port men ingen nätverksport. Modell B har 512 MB med ram, två 
USB portar och en RJ-45 nätverksport. Båda modellerna inkluderar även en ljudport 
och två videoutgångar RCA-video och HDMI. Datorn inkluderar ingen inbyggd 
lagringsmedia utan använder sig av minneskort för att lagra data.  

Vid valet av NIDS-mjukvara stod det mellan två programvaror: Snort som är 
utvecklat företaget Sourcefire och Suricata som är utvecklat av Open Security 
Information Foundation. Båda systemen är open-source och gratis att använda. 
Jämförelse av de båda system har visat att Snort fungerar bättre på system med 
begränsad hårdvara, vilket det var i detta projekt. Därför föll valet på Snort (Burns & 
Day, 2011) 

Snort är en gratis open-source IDS mjukvara som utför analys av trafik i IP-nätverk i 
realtid. Snort fungerar som en IDS genom att jämföra nätverkstrafiken mot ett set av 
fördefinierade regler. Skulle ett nätverkspaket matcha en av reglerna genereras 
alarm. Reglerna finns att ladda hem från Snorts hemsida när man skapar ett gratis 
användarkonto eller via ett betalkonto, som man prenumererar på. 

Då Raspberry Pi är baserad på ARM arkitekturen, krävs det speciella ARM 
kompilerade operativsystem. Raspberry Pi-foundation rekommenderar att man 
använder sig av en specialkompilerad version av operativsystem Debian. Dock finns 
det idag en mängd andra Linux-distributioner anpassade för Raspberry Pi.  
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För att göra systemet användarvänligt, använder vi Linux-distributionen IPFire 
eftersom den har en enkel steg för steg installation och ett lättanvänt grafiskt 
gränssnitt, som gör det enkelt att administrera i. Det finns ett stort supportforum för 
operativsystemet som uppdateras kontinuerligt med guider för hur man installerar 
IPFire på en Raspberry Pi och hur man konfigurerar operativsystemet.  

IPFire är en Linux-distribution utvecklat av ett Sourceforge-community, som i 
nuläget befinner sig i betastadiet. IPFire är framtaget för att fungera som en 
nätverkssäkerhetslösning som installeras för att den ska fungera som en gateway för 
nätverket och tvinga all trafik att passera genom den för inspektion. IPFire har en 
modulär design, vilket gör den mycket flexibel. Den är användarvänlig och kommer 
med många funktioner förinstallerade som till exempel Snort. Ännu en fördel med 
IPFire är att mjukvaran fungerar bra ihop med en router.  

Ett problem med IPFire är att operativsystemet kräver två nätverkskort eller två 
nätverksanslutningar, vilket varken modell A eller modell B har. Detta löser vi med 
en USB-till-Ethernet adapter från Apple.  

Experimenten genomfördes i en kontrollerad laborationsmiljö med 
internetanslutning i bestående av IDS som körs på en Raspberry Pi, en klient och en 
anfallsmaskin. 

Raspberry Pi:n har IPFire installerat och Snort aktiverat. Regelverk kommer att 
väljas ut från två källor som tillhandahåller regelverk för IDS med öppen källkod: 
SourceFire Vulnerability Research Team VRT och Emerging Threats ET. IPFire delar 
upp nätverket i två zoner- grön och röd. Den gröna zonen är det lokala nätverket och 
den röda zonen är uppkopplingen mot internet. Raspberry Pi kommer sedan att 
fungera som en gateway och DHCP server för den gröna zonen. 

Klienten består av en dator som kör Microsoft Windows XP som används för att 
genomföra mätningarna på internetuppkopplingen. Anfallsmaskinen består av en 
dator med Backtrack 5 R3 installerat och genomför attackerna mot nätverket. 
Attackerna utförs med programmet Pytbull, som är framtaget för att utföra 
automatiserade attacker. Vi testade om ett NIDS upptäcker dem. Pytbull kommer 
paketerat med över 300 olika tester i nio olika moduler. Pytbull är förinstallerat i 
Backtrack 5 R3. 

4.1.1 Hotdetektering 

För att mäta NIDS förmåga att upptäcka attacker och hot använde vi Pytbull för att 
generera skadlig trafik som skickades genom vårt NIDS. Sedan räknande vi hur 
många hot som detekterades och hur många falska alarm som genererades.  
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Testerna är indelade i nio stycken moduler:  
 Client Side Attacks 
 Test Rules 
 Bad Traffic 
 Packet Fragmentation 
 Multiple Failed Logins 
 Evasion Techniques 
 Shell Code 
 Denial of Service 
 Pcap Replay 

4.1.2 Bandbreddsanalys 

För att testa hur nätverkets internetuppkoppling påverkas av vårt IDS använde vi 
TPtest. Det är ett program som är framtaget av Stiftelsen för Internetinfrastruktur 
för att på ett standardiserat sätt mäta internettrafik. Mätningen görs mot den 
geografiskt närmaste nationella knutpunkten som drivs av Netnod och mäter med 
vilken hastighet användaren kan skicka och ta emot data och även vilken svarstid 
användaren har mot denna server, så väl som antal hopp och paketförluster.  

Mätningarna genomfördes på två olika hastigheter på internetanslutingen först på 
8Mbit/s och sedan på 100Mbit/s och genomfördes först på uppkopplingen utan vårt 
IDS inkopplad för att få ut ett grundvärde och sedan med vårt IDS. 

 
Då dessa tester kommer att utföras mot internet introduceras slumpmässiga 
variabler som kräver större stickprov. Mätningarna har utförts tre gånger om dagen 
under tre dygn. 
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5 Resultat 

Under experimentets gång stötte vi på ett problem när regelverken till Snort valdes 
ut. Vi märkte då att systemets RAM-minne begränsade oss till hur många regler vi 
kunde aktivera. Vi var tvungna att begränsa antalet regler. Med Snort aktiverat på 
båda zonerna, den gröna och den röda zonen, räckte inte systemets 512 Mb RAM-
minne till för att använda alla reglerna hos Snort.  

Resultatet av detta blev att vi fick reducera antalet regler tills det gick att aktivera 
Snort på båda zonerna utan att systemet kraschade. I bilaga 1 specificerar vilka 
regler som använts.  

5.1 Hotdetektering 

Under hotdetekteringen undersöktes vårt IDS förmåga att detektera hot samt hur 
många falska alarm som utlöstes. Att mäta falska positiva larm är svårare eftersom 
sammansättningen av Pytbulls tester gör att det kan genereras falsk- positiva larm 
som visserligen inte är helt rätt men som kan ge en indikation på att något har hänt.  

Vi har valt att använda en lösning som (Eugene, 2011)tar upp i sin uppsats där han 
har använt Pytbull för att testa Snort. Hans lösning var att skapa en ny kategori som 
han kallar för ”grå positiva” för larm som antingen kan vara sanna positiva eller falsk 
positiva, beroende på i vilket sammanhang de genererades (Eugene, 2011). 

Av totalt 50 attacker, detekterade Snort 27. Att resterande attacker inte 
detekterades berodde antagligen på att vi inte kunde ladda in ett adekvat antal 
regler. De regler som fanns i vår IDS, var inte tillräckligt optimerade för att upptäcka 
hoten. Av antalet falsk-positiva larm kan majoriteten räknas som grå-positiva och 
dessa genererades under modulen ”Evasion Techniques”. 

 Denna modul består av ett antal port-skanningar som generar mer trafik än de 
andra modulerna tillsammans. Eftersom Snort ser denna sorts trafik som Nmap-
skanningar är detta resultat inte helt korrekt men ändå inte helt felaktigt, eftersom 
de räknas som grå-positiva.  

Vid jämförelse med tidigare arbete som använt Pytbull för att mäta funktionaliteten 
hos ett IDS kan vi se en hel del likheter mellan resultaten, trots att testerna har 
utförts på olika hårdvaror. Vi kan bland annat se att Snort är bättre på att upptäcka 
skannings-attacker än hot som kräver en djupare paketinspektion.  
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Tabell 1 sammanfattar resultaten från hotdetekteringen. 

Tabell 1 

 
Moduler Antal tester Falska negativa Falska positiva Grå positiva Sanna positiva 

Client Side Attacks 5 5 0 0 0 

Test Rules 7 3 0 3 4 

Bad Traffic 3 2 0 0 1 

Fragmented Packets 2 2 0 0 0 

Multiple Failed Logins 1 1 0 0 0 

Evasions Techniques 15 5 2 362 10 

Shell Codes 13 2 0 0 11 

Denial of Service 3 2 0 0 1 

Pcap Replay 1 1 0 0 0 

Total 50 23 2 365 27 

 

 

En närmre analys av resultaten per modul: 

Client Side Attacks 

Dessa attacker testar om Snort kan upptäcka när infekterade filer laddas ner från 
internet. Fem stycken infekterade PDF-filer laddades ner från en webbserver på 
internet till Pytbull-klienten och ingen av dessa detekterades.  

Test Rules 

Dessa tester består av attacker som bör detekteras av de regler som följer med en 
IDS och består bland annat av Local-file inclusion (LFI)-attacker, diverse nätverks-
skanningar, SQL-inject och Reverse shell attempts. För dessa tester har Pytbull 
använt http-request, tillsammans med Nmap, Netcap och Nikto-applikationer.  

Snort detekterade LFI-attackerna och nätverks-skanningar, och det genererades 
även grå-positiva larm vid nätverks-skanningarna.  
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Bad Traffic 

Dessa tester innehöll felgjorda nätverkspaket, där TCP-header inte stämde överens 
med innehållet. Testet gjordes av Nmap och Scapy för att generera felformaterade 
paket. 

Snort detekterade en av dessa attacker, vilket var en Nmap-Xmas attack men 
missade de två andra attackerna där Scapy användes för att modifiera IP-
protokollets version och för att ändra destinations- och ursprungs-porten till samma 
nummer.  

Fragmented Packets 

För dessa tester implementerar Pytbull två typer av fragmenterade paket, en Ping of 
death-attack där paketen är större än vad protokollet tillåter och Nestea-attack, där 
ordningen på paketen är fel.  

Ingen av dessa attacker detekterades av Snort.  

Multiple Failed Logins 

Pytbull använder flera felaktiga användarnamn/lösenords-kombinationer för att 
försöka logga in på servern flera gånger.  

Denna attack detekterades inte. Vilket antagligen beror på att det krävs 
specialskrivna regler för just detta.  

Evasion Techniques 

Dessa tester innehåller vanliga tekniker för att undvika en IDS. Majoriteten av alla 
våra grå-positiva larm genererades under detta test vilket berodde på att dessa 
tester använde 5 separata port-skanningar där Pytbull försökte dölja sin IP-adress i 
en svärm av andra IP-adresser.  

Snort registrerade här försöken av Pytbull att dölja sin IP-adress men genererade 
samtidigt en mängd grå-positiva larm i form av skanningar av VNC portar. 

Shell Codes 

Pytbull skickar 13 olika shell-code attacker mot systemet. 

Av dessa 13 attacker, lyckades Snort detektera 11 stycken. De 2 attacker som Snort 
missade, var Mainz/Bielfeld Shellcode och en Cisco-attack.  

 

 



 IDS för alla  

21 

 

Denial of Service 

Dessa attacker är svåra att genomföra utan att orsaka en riktigt DoS. Pytbull har två 
tester den kan genomföra. En attack som använder H-ping för att generera en Icmp-
ping flod till testmaskinen en attack som använder MSSQL till att utföra en DoS-
attack.  

Snort upptäckte H-ping synflood men misslyckades att detektera DoS-attacken med 
MSSQL. 
 
Pcap Replay 

Detta är en återspelning av en pcap-filer som innehåller spår av viruset 
Slammerworm.  

Denna attack detekterades inte av Snort.  

 

5.2 Bandbreddsanalys 

Under bandbreddsanalysen testade vi om vårt IDS medförde någon förlust på 
bandbredden och förlängda svarstider på nätverkets internetanslutning.  

Mätningarna gjordes med TPtest som mätte nätverkets förmåga att skicka och ta 
emot data med både TCP/UDP paket och en traceroute för att mäta svarstiden. 
Mätningarna gjordes på de båda internetanslutningarna över tre dygn och skillnaden 
mellan medelvärdena jämfördes i ett 99 % konfidensintervall för att se om det gick 
att statistiskt säkerställa en skillnad. 

Tabell 2 och tabell 3 sammanfattar resultaten från bandbreddsanalysen.  

Tabell 2 
8mbit TCP nedströms Mbit/s TCP uppströms Kbit/s UDP nedströms Mbit/s UDP uppströms Kbit/s Fördröjning 

Utan IDS 7,14 851,98 7,37 977,11 36,7 

Med IDS 7,12 837,71 7,37 964,47 38,2 

Tabell 3 
100mbit TCP nedströms Mbit/s TCP uppströms Mbit/s UDP nedströms Mbit/s UDP uppströms Mbit/s Fördröjning 

Utan IDS 37,88 21,18 31,09 31 10,92 

Med IDS 26,53 19,75 30,75 30,94 9,83 
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Av testerna kan vi dra slutsatsen att vid en internetuppkoppling på 8 Mbit, går det 
inte att statistiskt säkerställa att vår IDS orsakar en begränsning av bandbredden. 
Vid en internetuppkoppling av 100 Mbit, ser vi en skillnad på TCP trafiken som går 
nerströms där det går ungefär 10Mbit/s långsammare med vår IDS inkopplad. Vår 
hypotes är att det beror på att Snort inte hinner med att analysera trafiken när den 
går nedströms och börjar köa syn ack-paketen, vilket resulterar i att hastigheten 
sänks.  

Då vi inte har analyserat hela paketflödet, kan vi inte vara helt säkra på denna 
slutsats men vi kan inte hitta andra förklaringar till varför endast TCP-ner sänks.  
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6 Diskussion 

Att utvärdera ett IDS för hemmanätverk har onekligen visat sig vara en större 
utmaning än vad vi först antog. För att hålla priset nere undersöktes en mängd olika 
hårdvaror. Valet föll på en Raspberry Pi, som är både open-source och prisvärd.  

Den första utmaningen var att hitta mjukvara för IDS som var enkel att installera och 
konfigurera. Det finns en del guider på internet som beskriver hur man installerar 
och konfigurerar Raspberry Pi som ett IDS med olika operativsystem, men vissa av 
dessa förutsätter att man har goda kunskaper i Linux och har vana att arbeta i ett 
textbaserat gränssnitt.  

IPFire var en bra lösning på denna utmaning, men det introducerade ett nytt 
problem då IPFire kräver att hårdvaran har två nätverkskort men Raspberry Pi har 
bara en RJ-45 port. 

Det finns många USB-till-Ethernet adaptrar med fungerade drivrutiner till Linux men 
då vårt mål var att få systemet så lätt konfigurerat som möjligt, ville vi finna en 
adapter som fungerade som plug-and-play. Vi fann, efter en del testande, att Apples 
iMac-adapter fungerade som vi ville. 

En annan utmaning var att välja vilka hot vi ville utsätta systemet för. Det allra bästa 
hade varit att använda de hot som är vanligast mot hemmanätverk. Det hade dock 
blivit en alldeles för stor uppgift att identifiera och återskapa dessa hot för denna 
rapport. Vi valde istället att använda Pytbull för att genera hot mot systemet som 
innehåller de vanligaste hoten ett IDS ska upptäcka. Pytbull gav oss även en 
testmetod som är enkel att upprepa och vi kan jämföra våra resultat med andra 
rapporter där Pytbull har använts. 

Nästa steg var att välja ut regler. När vi skulle bestämma regler kunde vi bland annat 
utgå från vilka attacker vi valde att utföra med Pytbull och välja regler som vi tyckte 
matchade de valda attackerna. Vi valde även regler som skulle kunna matcha 
attacker som ett typiskt hemmanätverk skulle kunna uppleva.  

När vi mätte hur många attacker vårt IDS upptäckte, fick vi ett varierande resultat. 
En anledning till vårt uppnådda resultat, kan ha varit att Snort inte klarar av att 
genomföra en deep-packet-inspection med standardinställningar.   

Bandbreddsanalysen visade att det inte gick att statistiskt säkerställa en 
prestandaförlust på internetuppkopplingen förens vid en hastighet på 100 Mbit/s. 
Men vi anser att denna förlust inte är tillräckligt stor för att vara märkbar för en 
hemmaanvändare.  
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Eftersom de rådata som skapats under experimenten innehåller mycket personlig 
information från våra privata nätverk, har vi beslutat att inte spara rådata eftersom 
testerna hade förlorat sin relevans, om vi hade valt att censurera personlig 
information. De är dessutom enkla att återskapa. 

 

 

6.1 Slutsats  

Med detta arbete har vi haft för avsikt att undersöka hur väl ett IDS med 
grundinställningar presterar i ett hemmanätverk. Då ett nätverks säkerhet ökas med 
varje lager man tillämpar, är det en fördel att använda ett NIDS framför ett HIDS, 
eftersom systemet blir en fristående plattform på nätverket.  

En stor fördel med detta är att om ett virus skulle infektera en dator i nätverket och 
oskadliggöra de skydd som finns installerade på enheten, står IDS på en egen 
plattform och kan fortfarande varna för hot. 

Som våra tester visade ökade skyddet markant men eftersom IPfire till Raspberry Pi 
är i betastadiet vid utförandet av denna rapport, förväntar vi oss en betydligt 
stabilare programvara i ett senare skede. Trots detta anser vi att detta var en bra 
lösning för ett hemmanätverk då IPFire är mycket adaptivt och fungerar väl i nätverk 
där det endast finns en modemanslutning och även där modemet har en inbyggd 
router. 

Vi anser att även personer med mindre datorvana skulle kunna klara av att 
konfigurera IPFire, då mjukvaran har ett grafiskt gränssnitt för konfigurering och en 
enkel steg-för-steg installation. IPFire är även väl dokumenterat, vilket vi tycker är 
en stor fördel då man kan läsa sig till och hantera problem på ett enklare sätt. 

Även om vårt IDS inte upptäckte alla hot i undersökningen, är det ett bra 
komplement till de antivirusprogram och brandväggar som idag används i ett 
hemmanätverk. Vi tycker att systemet är ett bra skydd, för vid jämförelse av andra 
rapporter och utvärderingar av ett IDS, där samma mjukvara används, är vår lösning  
bra jämfört med andra kraftfullare system.  

Vi såg också att systemet inte hade någon statistiskt bevisbar inverkan på 
prestandan hos ett hemmanätverk med 8Mbit’s uppkoppling. Inverkan på ett 
100Mbit’s uppkoppling var statistisk bevisbar på TCP/nedströms men var inte så 
stor att vi tror att en hemanvändare kommer att upptäcka den. 
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6.2 Framtida arbete 

Det känns som att det finns stort utrymme för vidare forskning i IDS för 
hemmanätverk. Speciellt tycker vi att två områden borde prioriteras:  

Det första området är att optimera reglerna i Snort för att hitta hot som är specifikt 
riktade mot ett hemmanätverk just i dag. Detta är en funktion som finns i vissa större  
system men inte i något system anpassat för hemmanätverk. 

  
 

Ett bra komplement till den här typen av IDS, kan vara en enkel e-mail-notifikation 
då den nuvarande lösningen kräver att man använder en sysLog-server för att 
hantera alla loggar och varningar. Anledningen till detta är att vi inte tror att en 
användare på ett vanligt hemmanätverk läser av loggar hos ett IDS. Detta har vi inga 
belägg för det är mer en känsla. 

Det andra prioriterade området borde vara att utveckla Snort till ett IPS. Hade vi haft 
ett IPS som aktivt blockerat hot, skulle detta vara en stor fördel för hemmanätverket. 
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8 Bilaga – Regler som användes 

app-detect.rule, attack-responses.rule, backdoor.rule, bad-traffic.rules blacklist.rules 
botnet-cnc.rules browser-chrome.rules browser-firefox.rules browser-ie.rules 
chat.rules dns.rules emerging-ciarmy.rules emerging-compromised.rules emerging-
current_events.rules emerging-deleted.rules emerging-dns.rules emerging-dos.rules 
emerging-malware.rules emerging-misc.rules emerging-mobile_malware.rules 
emerging-rpc.rulesinclude  emerging-scan.rules  emerging-shellcode.rules emerging-
snmp.rules emerging-trojan.rules emerging-worm.rules file-pdf.rules finger.rules 
indicator-obfuscation.rules indicator-shellcode.rules malware-backdoor.rules 
malware-cnc.rules malware-other.rules malware-tools.rules os-windows.rules 
phishing-spam.rules policy-multimedia.rules policy-other.rules policy-social.rules 
policy-spam.rules protocol-finger.rules protocol-ftp.rules protocol-icmp.rules 
rservices.rules specific-threats.rules spyware-put.rules web-activex.rules web-
attacks.rules web-cgi.rules web-client.rules web-iis.rules web-misc.rules web-
php.rules 
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