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Abstrakt 
 

 

Diplomová práce se zabývá aplikací autokonfiguračních bezpečnostních skriptů pro prvky 

Juniper a jejich praktickým uplatněním v podnikových sítích. Hlavní princip systémů spočívá 

v automatické konfiguraci Juniper firewallů proti dané síťové bezpečnostní hrozbě. Na základě 

detekované bezpečnostní hrozby IDS systémem, je vygenerován bezpečnostní skript, který 

automaticky nastavuje Juniper firewall proti síťovému útoku. Vlastnosti síťových bezpečnostních 

pravidel IDS systému tedy určují celkovou efektivitu detekce útoků. 

Účelem práce je nejprve provést popis: bezpečnostních hrozeb, IDS/IPS systémů, 

bezpečnostních prvků Juniper a simulačního softwaru GNS3, ve kterém bude realizována testovací 

topologie. V praktické části navrhnout bezpečnostní systém využívající IDS/IPS systémy SNORT 

nebo Suricata, k detekci dané bezpečnostní hrozby. Dále nalézt automatický skript, který bude 

blokovat bezpečnostní hrozby na základě IDS výstrah. Realizovaný systém poté zhodnotit a uvést 

univerzální topologii pro využití v praxi.    
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Abstract 
 

The diploma thesis deals with an aplication of autoconfiguration security scripts for Juniper 

firewalls and their practical use in corporate networks. The main function of these systems consist in 

automatic configuration of Juniper firewalls against given network attack. The security script is 

generated due to captured security threat, which automatically sets Juniper firewall against the 

network attack. Features of the network security rules of the IDS system determine overall efficiency 

of detection. 

The purpose of this thesis is to perform: analysis of the IDS/IPS systems, review network 

security threats, description of Juniper security firewalls and simulation software GNS3 in which the 

the test topology will be implemented. The practical part designs the network security system using 

IDS/IPS systems SNORT or Suricata to detect the network security threat. The next step is to find an 

automatic script which will block network attacks based on IDS alerts. Then implemented system to 

evaluate and specify universal topology for use in a practice. 
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Jednoduchý síťový řídící 

protokol 

FTP File Transfer Protocol Protokol pro přenos souboru 

IETF Internet Engineering Task Force 
Komise pro technickou stránku 

internetu 

RFC Request For Comments Žádost o komentáře 

NSM Network Secure Management Síťový bezpečnostní manažer 

PFE Packet Forwarding Engine Nástroj pro směrování paketů 

CPU Central Processor Unit Centrální procesor počítače 

RAM Random Access Memory Paměť s libovolným výběrem 

DAQ Data Acquistion Library Akvizice datové knihovny 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je provést teoretický rozbor všech součástí IDS/IPS systémů, nutných 

pro autokonfiguraci bezpečnostních prvků Juniper a v praktické části navrhnout systém využívající 

IDS (SNORT, Suricata) pro automatické zablokování síťových útoků na Juniper firewallu.Práce se 

skládá z teoretické a praktické části.V teoretické části jsou vysvětleny základní principy IDS/IPS 

systémů, prvků Juniper, bezpečnostních hrozeb a simulačního softwaru GNS3 nutného pro návrh a 

řešení praktické části. Taktéž práce zahrnuje  možnosti podpory autokonfiguračních skriptů SNORT 

nebo Suricata pro bezpečnostní prvky Juniper. Návrh topologie je vytvořen v simulačním prostředí 

GNS3, kde je znázorněna testovací topologie systému. Program GNS3 umožňuje propojit testovanou 

topologii s reálným prvkem Juniper Netscreen SSG5.  

Praktická část se skládá z: 

- Počáteční testu navrženého systému pro automatickou konfiguraci Juniper prvků 

- Zachycení a zablokování DoS útoků 

- Obrany proti skenovacím nástrojům vyhledávající bezpečnostní nedostatky  

Celý návrh a realizace systému je zpracována v simulačním prostředí GNS3.V úvodní časti je 

vysvětlen základní princip systému.V další části je uveden počáteční test systému, na kterém je 

vysvětlena funkce jednotlivých částí. Dále je ověřena funkčnost proti DoS útokům na hostitelský 

počítač a obrana proti skenovacím nástrojům, snažících se nalézt bezpečnostní nedostatky na 

hostitelském počítači. Výsledky ze skenovacího testu jsou uvedeny a popsány v tabulce. Z tabulky je 

sestrojen výsečový graf, znázorňující počet a třídu zablokovaných útoků. Z výsledků dosažených 

v praktické části je odvozena univerzální topologie pro nasazení v reálném prostředí podnikové sitě. 

Celkové zhodnocení práce sumarizuje dosažené výsledky práce a poukazuje na výhody a nevýhody 

celého systému.  
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2 Princip systémů pro detekci a prevenci vniknutí  

Zachycení vniknutí (Intrusion Detection – ID) je proces monitorování událostí vyskytujících 

se v počítačovém systému nebo síti a jejich analyzování pro známky případného incidentu. Za incident 

můžeme považovat narušení nebo hrozbu narušení bezpečnostní politiky počítačového systému a 

přijatelné využití zásad. Incidenty mají mnoho příčin, jako například malware (červi, spyware), 

útočníci získávající neoprávněný přístup do systému z internetu a autorizování uživatelé systému, kteří 

zneužívají svá přidělená práva nebo se pokoušejí získat dodatečná práva. Ačkoliv je většina útoků se 

zlým úmyslem, tak existují i případy, kdy se osoba pokusila omylem připojit k systému, ke kterému 

nemá dostatečná práva.[1] 

Systém pro zachycení vniknutí (IDS – Intrusion Detection Systém) je software, který 

automatizuje proces zachycení vniknutí. Systém pro zamezení vniknutí (IPS – Intrusion 

Prevention Systém) je software, který má všechny schopnosti systému IDS a může také zabránit 

možnému incidentu. 

IDS a IPS systémy nabízí mnoho podobných vlastností. Administrátoři mohou obvykle 

vypnout možnosti prevence v IPS produktu, takže systém se bude chovat jako IDS. Pro zkrácení 

výrazu systémy pro zachycení a zabránění útoku (intrusion detection and prevention systems – IDPS) 

se bude nadále využívat tento výraz. 

2.1 Využití IDPS systémů 

IDSP systémy jsou primárně zaměřeny na identifikaci možných incidentů. Například IDPS 

systém mohl zachytit, kdy útočník využitím některých slabin v systému úspěšně kompromitoval 

systém. IDPS posléze nahlásí incident bezpečnostním administrátorům, kteří okamžitě zahájí nutné 

kroky, aby minimalizovali škody způsobené tímto incidentem. IDPS může také zaznamenat informaci, 

že k incidentu došlo. IDPS systémy mohou být nakonfigurovány k rozpoznání porušení bezpečnostní 

politiky. Například některé IDPS systémy mohou mít speciální nastavení firewallu, umožňující 

identifikovat síťový provoz, který porušuje bezpečnost organizace nebo její politiku. Některé IDPS 

dokážou také monitorovat přenos souborů a identifikovat ten, který může být podezřelý (jako 

například kopírování rozsáhlé databáze na laptop uživatele). Mnoho IDPS dokážou zachytit 

průzkumné aktivity, které mohou naznačovat bezprostřední nebezpečí útoku. Například, některé 

nástroje, formy malwaru, červů vykonávají průzkumné aktivity (skenování hostu a portu), aby 

identifikovaly cíl pro následný útok. IDPS je schopen blokovat průzkumné aktivity a upozornit 

bezpečnostního administrátora, který může provést odpovídající opatření. Průzkumné aktivity jsou 

velmi častým jevem v internetu, a proto detekce těchto aktivit je primárně vykonávaná v chráněných 

vnitřních sítích.[1] 
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Další využití IDPS systémů: 

Identifikace problémů bezpečnostní politiky. IDPS může poskytnout určitý stupeň kontroly 

kvality pro implementaci bezpečnostní politiky. Jako například duplikování pravidel firewallu a 

upozornění pokud by měl být zablokován síťový provoz  firewallem, ale nebyl z důvodu chybné 

konfigurace. 

 Dokumentace existujících hrozeb v organizaci. Zaznamenávání informací o hrozbách, které 

byly detekovány. Porozumění četnosti a charakteristikám útoků proti organizačním výpočetním 

zdrojům je nápomocné v identifikaci vhodného bezpečnostního opatření pro ochranu zdroje. 

Informace mohou být také využity ke studijním účelům hrozeb, kterým organizace čelí. 

Zabraňuje jednotlivcům porušování bezpečnostní politiky. Pokud si je jednotlivec vědom, že 

je monitorován IDPS systémem, tak je méně pravděpodobné, že se pokusí porušit některou 

z bezpečnostních politik. 

2.2 Klíčové vlastnosti IDPS technologií  

Existuje mnoho typů IDPS technologií, které se odlišují podle typu události, kterou mohou 

rozpoznat a metod, které se používají k identifikaci incidentů. Kromě sledování a analyzování 

událostí, sloužících k identifikaci nežádoucí aktivity, vykonávají všechny typy IDPS následující 

funkce:[1] 

Zaznamenávaní informací týkajících se sledovaných události. Informace je obvykle nahrávána 

lokálně a může být také poslána do samostatných systémů, jako jsou centrální logovací servery, správa 

bezpečnostních informací a řízení události a systémy pro řízení podniku. 

Oznamování důležitých sledovaných události správcům zabezpečení. Toto upozornění známe 

jako výstraha, dochází u jednoho z několika metod, včetně následujících: emaily, stránky, zprávy na 

IDPS uživatelských rozhranních, SNMP trapy, zprávy syslogu a uživatelsky definované programy a 

skripty. Oznamovací zpráva typicky zahrnuje pouze základní informace ohledné události. Správci 

musí vstoupit do IDPS pro více informací. Vytváření zpráv. Zprávy sumarizují monitorované události 

nebo poskytují konkrétní detaily. 

Některé IDPS jsou schopné změnit bezpečnostní profil, když je detekována nová hrozba. 

Například IDPS může shromáždit více detailních informací po škodlivé aktivitě pro danou relaci.  

IDPS může také změnit nastavení, pokud se spustí některá z výstrah nebo jaká priorita by měla být 

přiřazena k následnému záznamu po zjištění konkrétní hrozby. 
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IPS technologie jsou odlišovány od IDS jednou vlastností: IPS technologie se mohou pokusit 

o zabránění detekované hrozby. Využívají několika odpovídajících technik, které mohou být 

rozděleny do několika následujících skupin: 

IPS zastavuje samotný útok. Příklady, jak by to mohlo být provedeno, jsou následující: 

- Ukončit síťové spojení nebo uživatelskou relaci, která je právě využívaná pro útok 

- Blokování přístupu k cíli z problematických uživatelských účtů, IP adresy nebo dalšího 

útočníkova atributu 

- Blokování všech přístupů k cílovému hostu, službě, aplikaci nebo dalšímu zdroji 

IPS mění bezpečnostní prostředí. IPS může změnit konfiguraci dalších bezpečnostních 

kontrol, aby se přerušil útok. Běžnými příklady je překonfigurování síťových zařízení (např. firewall, 

směrovač, přepínač), aby byl zablokován přístup od útočníka k cíli. Dalším příkladem je změna 

hostitelského firewallu na cíli k zablokování příchozího útoku. Některé IPS mohou dokonce aplikovat 

záplaty, které se použijí na hostitele, pokud IPS zjistí, že má hostitel slabá místa. 

IPS mění útočníkův obsah. Některé IPS mohou odstranit nebo nahradit škodlivou část útoku, 

tak aby byl neškodný. Jednoduchým příkladem je IPS, které odstraňuje infikovaný soubor přílohy 

z emailu a poté povoluje, aby neinfikovaný email v pořádku dorazil k příjemci. Složitějším příkladem 

je IPS, které vystupuje jako proxy, normalizuje příchozí požadavky. Což znamená, že proxy přeskládá 

požadavky vyšších vrstev (užitečné zatížení) a zahodí informace záhlaví. To může způsobit, že některé 

útoky budou zahozeny jako součást normalizačního procesu. 

2.3 Běžné detekční metodologie 

Tato sekce popisuje základní třídy detekčních metodologií: Detekce založená na signaturách, 

na anomáliích a stavová analýza protokolu. Nejvíce IDPS technologií používají mnohonásobné 

detekční metodologie a to buď samostatné nebo integrované.[1] 

2.3.1 Detekce založená na signaturách 

Signatura je vzor, který odpovídá známé hrozbě. Detekce založená na signaturách, je proces 

porovnávání signatur proti pozorovaným událostem, sloužících k identifikaci možných incidentů. 

Příklad signatur jsou následující:[1] 

- Telnet s uživatelským jménem root, který porušuje bezpečnostní politiku organizace. 

- Email s předmětem („ Free Pictures “ a název souboru v příloze „freepics.exe“), který je 

charakterizován jako známá forma malwaru.  

- Záznam operačního systému s hodnotou stavového kódu 645, které značí, že audit 

hostitele byl zakázán. 
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Detekce založená na signaturách je velmi účinná v detekci známých hrozeb, ale velmi 

neefektivní v detekci předchozích neznámých hrozeb. Hrozby maskované pomocí technik úniků a 

mnoho variant dalších známých hrozeb. Například, pokud útočník modifikoval malware v předchozím 

příkladu použitím souboru „freepics2.exe“, tak by signatura hledala „freepics.exe“, což by 

neodpovídalo.[1] 

Detekce založená na signaturách je nejjednodušší detekční metoda, protože pouze porovnává 

aktuální jednotku aktivity (jako je paket nebo přihlašovací záznam) na seznam signatur pomocí 

řetězcové porovnávací metody. Technologie detekce na základě signatur mají nízké pochopení mnoha 

síťových nebo aplikačních protokolů a nemůžou sledovat a pochopit stav komplexních komunikací. 

Například, nemohou párovat žádost s odpovídající odezvou, jako je například znalost, že dotaz na 

webový server pro danou stránku vygeneroval odpověď se stavovým kódem 403, což znamená, že 

server odmítl vyplnit žádost. Také postrádají schopnost si pamatovat předchozí požadavek při 

zpracovávaní aktuálního požadavku. Toto omezení zabraňuje této metodě detekování útoků, které se 

skládají z mnoha událostí a pokud žádná z těchto událostí neobsahuje jednoznačné označení útoku. 

2.3.2 Detekce založená na anomáliích 

Je proces porovnávání definicí, sloužících k identifikaci významných odchylek, která z aktivit 

je považována za normální oproti pozorovaným událostem. IDPS využívající tuto detekci obsahují 

profily, které představují normální chování takových věcí jako: uživatelé, hostitele, síťové spojení 

nebo aplikace. Profily jsou vytvořeny pomocí monitorování charakteristik, typických aktivit v průběhu 

času. Například profil pro síť může ukázat, že webová aktivita tvoří 13% šířky síťového pásma během 

pracovních hodin. IDPS poté použije statistické metody k porovnání charakteristik současné aktivity, 

k prahovým hodnotám vztaženým k profilu. Jako je například detekování webové aktivity, která 

obsahuje podstatně větší šířku pásma, než je očekáváno a tím upozorní správce na tuto aktivitu. Profily 

mohou být vyvinuty pro mnoho behaviorálních atributů, jako například počet emailů poslaných 

uživatelem, počet neúspěšných pokusů přihlášení hostitele a úroveň využití procesoru pro hostitele za 

daný časový interval.[1]  

Hlavní výhodou těchto detekčních metod je, že mohou být velmi efektivní v detekování 

předešlých neznámých hrozeb. Například, předpokládejme, že se počítač nakazí novým typem 

malwaru. Malware může spotřebovávat velké množství zdrojů v počítači, posílat velké množství 

emailů, zakládat mnoho síťových spojení a provádět další neobvykle chování, které se výrazně 

odlišuje od nastavených profilů pro počítač.      

Počáteční profil je vygenerován za určitou dobu (typicky dny, někdy i týdny), nazývanou 

tréninkovou dobou. Profily pro tento typ detekce mohou být statické či dynamické. Po vytvoření, je 

statický profil nezměněn, dokud není IDPS speciálně zaměřena na vygenerování nového profilu. 
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Dynamický profil je neustále nastaven, jak jsou pozorovány nové události. Protože se systémy a sítě 

neustále mění, tak se příslušná opatření normálního chování také mění. Statický profil se eventuálně 

stane nepřesný, takže se musí periodicky obnovovat. Dynamické profily tento problém nemají, ale 

jsou náchylné na pokusy útočníků o průnik. Například, útočník může příležitostně provést malé 

množství škodlivých aktivit a poté pomalu zvyšovat četnost a množství útoku. Pokud je rychlost změn 

dostatečně pomalá, tak si IDPS systém může myslet, že je škodlivá aktivita normálním chováním a 

zahrne ji tedy ve svém profilu. Škodlivá aktivita může být také pozorována IDPS, během vytváření 

počátečních profilů. 

Nesprávné zahrnutí škodlivé aktivity jako součást profilu bývá častým problémem u detekcí 

založených na anomáliích. Další problémy s vytvářením profilů  mohou být velmi náročné na 

přesnost, protože výpočetní aktivita může být složitá. Tento typ systémů často produkuje mnoho 

falešných pozitiv díky vhodné aktivitě, která se významně odlišuje od profilů, zejména v různorodých 

či dynamických prostředích. 

2.3.3 Stavová analýza protokolu 

Je proces porovnávání předurčených profilů, uznaných definic neškodné protokolové aktivity, 

pro každý stav protokolu proti pozorovaným událostem. Na rozdíl od detekce založené na anomáliích, 

která používá hostitelské nebo jiné síťové profily, stavová analýza protokolu závisí na vyvinutém 

univerzálním profilu výrobce, který určuje, jak by se mělo zacházet s daným protokolem. Stavová 

analýza protokolu znamená, že je IDPS schopen rozumět a sledovat stavy síťových, transportních a 

aplikačních protokolů. Například, pokud uživatel začne s FTP (File Transfer Protocol) relací, tak 

relace není zpočátku autentizována. Neautentizovaní uživatelé by měli provést v tomto stavu pouze 

několik příkazů (např. zobrazení pomocných informací a poskytnutí uživatelského jména a hesla). 

Důležitou součástí porozumění stavu je párování požadavků s odpověďmi. Jestliže dojde k pokusu o 

FTP autentizaci, tak IDPS určí, zda byla úspěšná, nalezením stavového kódu v odpovědi. Jakmile je 

uživatel úspěšně autentizován, tak je relace v autentizovaném stavu a od uživatelů se očekává, aby 

vykonali kterýkoliv z desítek příkazů. Provádění těchto příkazu v neautentizovaném stavu bude 

považováno za podezřelé, zatímco u autentizovaného stavu za neškodné. 

Stavová analýza může identifikovat nečekané pořadí příkazů, jako zadávaní stejného příkazu 

opakovaně. Další vlastností stavové analýzy je, že pro protokoly, které provádějí autentizaci, může 

IDPS udržet stopu autentizovaných uživatelů pro každou relaci a zaznamenat autentizaci pro 

podezřelou aktivitu. To je užitečné při vyšetřování incidentu. Některé IDPS využívají autentizační  

informace k určení přípustné aktivity, rozdílně pro více skupin uživatelů. 

Protokolová analýza prováděná stavovou metodou obvykle zahrnuje přiměřené kontroly pro 

dané příkazy, jako je minimální a maximální délka argumentu. Pokud má příkaz za argument 
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přihlašovací jméno a přihlašovací jména mají minimální délku 20 znaků, pak je argument o délce 1000 

znaků podezřelý. Pokud rozsáhlý argument obsahuje pouze binární data, pak je ještě více podezřelý. 

Metody stavové analýzy využívají protokolových modelů, které jsou primárně založené na 

protokolových standardech (např. IETF, RFC). Protokolové modely taktéž berou v úvahu rozdíly 

v každé protokolové implementaci. Mnoho standardů není kompletních pří vysvětlování detailů 

protokolu, což způsobuje odchylky mezi implementacemi. Také mnoho výrobců je v rozporu se 

standardy nebo přidávají některé ze svých funkcí. Pro proprietární protokoly nejsou kompletní detaily 

o protokolu dostupné, takže je pro IDPS technologie obtížné provádět komplexní a přesnou analýzu. 

Jak jsou protokoly revidovány a výrobci mění implementaci protokolu, tak IDPS protokolové modely 

musí být aktualizovány, aby odrážely tyto změny. 

Primární nevýhodou stavové analýzy je, že jsou velmi náročné na zdroje, z důvodu složitosti 

analýzy a režie zahrnuté ve sledování několika souběžných relací. Dalším problémem je, že stavová 

analýza nemůže detekovat útoky, které neporušují vlastnosti obecně přijatelného chování protokolů, 

jako vykonávaní mnoho neškodných aktivit v krátkém časovém útoku, což způsobuje odmítnutí 

služby. Model používaný IDPS může být v rozporu s tím, jak je protokol implementován v dané verzi 

specifické aplikace a operačního systému. 

2.4 Bezpečnostní prvky Juniper 

Firewally jsou součástí téměř každé sítě. Firewall chrání skoro každou síťovou transakci, ke 

které dojde. Díky nárůstu počtu sítí a jejich využití, by firewally měly přesahovat jednoduchá zařízení, 

která pouze vyžadují ochranu před příchozími spojeními. Firewall musí přesahovat svůj vlastní název, 

koncoví uživatelé jsou také obeznámeni s tímto novým typem zařízení a služby. Touto novou třídou 

jsou servisní brány (services gateway). Musí poskytovat mnohem více než jen firewall. Prozkoumává 

každý paket důkladněji a využívá obsažená data novým způsobem, který je vhodnější pro danou síť. 

Hloubková kontrola od servisních bran je novým typem firewallu.[2]  

Hloubková kontrola není novým konceptem společnosti Juniper Networks. To co Juniper 

provádí je, že začíná řešit od základu, technické problémy vzájemného propojení dvou různých sítí. 

S Juniper SRX sérií servisními branami, Juniper vybudoval novou platformu, která odpovídá na 

problémy dnešních sítí. Škálovatelnost je zabudována do nových funkcí, výkonnosti a multifunkčních 

schopností SRX sérií.  

2.4.1   Vývoj v SRX sérií 

Předchůdcem SRX série jsou starší ScreenOS produkty. Nejdůležitější změna byla migrace 

rozdělení softwaru firewallu a operačního systému (OS) model. Firewally se do té doby skládaly ze 
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základního operačního systému OS a poté nahraného softwaru firewallu. To bylo flexibilní pro 

organizaci, neboť si mohla vybrat operační systém, se kterým byla spokojena. ScreenOS poskytovaly 

přístup založený na kombinaci podřízeného OS a poskytovaných funkcí. 

Integrovaný přístup ScreenOS přetvářel trh. V dnešní době migrovalo nejvíce výrobců 

k firewallům založených na zařízeních. Juniper začal plánovat zcela nový přístup k firewallům, Junos 

se stal základem pro novou linií produktů nazývaných SRX série. 

2.4.2   Od ScreenOS k Junosu 

Operačním systémem Juniperu je Junos. Junos byl pilířem Juniperu a funguje na většině jeho 

produktech. Junos byl vyvinut v polovině devadesátých let jako odnož FreeBSD operačního systému. 

Hlavním cílem bylo poskytnout robustní jádro operačního systému, který by mohl řídit základní 

hardware. V té době byl FreeBSD skvělou volbou na základě Junosu, protože poskytoval všechny 

důležité součásti, zahrnující podporu ukládaní, paměťový řadič, kernel a plánovač úloh. BSD licence 

taktéž povolila komukoliv modifikovat zdrojový kód, aniž by bylo nutné vrátit nový kód. To 

umožňovalo Juniperu modifikovat kód, jak uznal za vhodné.[2]  

Důvody, proč ScreenOS nebyl zvolen pro budoucí sérií SRX. První, ScreenOS oddělil běžící 

úlohy od kernelu. Všechny procesy efektivně běží se stejnými právy. Díky tomu, pokud by jakákoliv 

část byla poškozena, tak by celý OS ukončil danou část. Druhý, modulární architektura Junosu 

umožňuje přidání nových služeb. ScreenOS se nemohl srovnávat.  

Konečně existuje koncept, nazývaný One Junos. Junos je jeden systém, navržený ke 

kompletnímu přehodnocení způsobu, jak sítě fungují. Jeho operační systém pomáhá redukovat 

množství času a úsilí, vyžadovaných k plánování, nasazení a funkčností síťové architektury. Jedno 

vydání poskytuje stabilní dodání nových funkcí v přesném čase. Tato jedna modulární softwarová 

architektura poskytuje vysokou dostupnost a škálovatelnost, která drží krok s měnicími se potřebami. 

2.4.3   Zděděné vlastnosti od ScreenOS systému 

Zatímco příští generace zařízení SRX, byla určena k využití lépe navrženého operačního 

systému Junos, to neznamená, že by všechny rysy původního systému ScreenOS vymizely. Například 

ScreenOS představil koncept zón, všem aplikacím firewallu. Zóna je logická entita, na kterou jsou 

vázaná rozhranní a zóny využívané při vytváření bezpečnostních politik. Umožňují specifikaci vstupní 

a výstupní zóny bezpečnostní politice. Vytváření vstupních a výstupních zón znamená, že může daný 

síťový provoz procházet pouze ve specifickém směru. To také zvyšuje celkovou rychlost vyhledávání 

politiky. Od té doby, co jsou používány několikanásobné zóny u firewallů, tak dochází k oddělení 

všech pravidel firewallu do mnoha podskupin zóny seskupení.[2]  
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Virtuální směrovač je dalším důležitým příkladem vlastností, vyvinuté u SreenOS a přejaté 

novou generací SRX produktů. VS (virtuální směrovač) umožňuje vytvoření mnoha směrovacích 

tabulek uvnitř stejného zařízení, poskytující schopnost administrátorovi oddělit provoz a virtualizovat 

firewall. 

Tabulka 2.1 rozpracovává populární vlastnosti SreenOS, které byly přidány do Junosu pro 

SRX sérii. Ačkoliv některé vlastnosti nemají pojmenování jedna k jedné, funkčnost těchto vlastností je 

většinou replikována na platformě Junos.[2]   

Vlastnost SreenOS Junos 

Zóny Ano Ano 

Virtuální směrovače VS 
Ano jako směrovací 

instance 

Screens Ano Ano 

Hloubková investigace paketu Ano 
Ano jako prevence 

narušení 

Překlad adres NAT Ano jako NAT objekty Ano jako NAT politiky 

Jednotná správa hrozeb Ano Ano 

IPsec virtuální privátní sítě 

VPN 
Ano Ano 

Dynamické směrování Ano Ano 

Vysoká dostupnost 
NetScreen Redundancy Protocol 

(NSRP) 
Seskupení šasi 

2.1 Srovnání hlavních vlastností ScreenOS a Junos[2] 

2.4.4   Správa zařízení 

Junos se vyvinul od té doby, co byl poprvé nasazen u sítí servisních poskytovatelů. Z větší 

části mají uživatelé Junosu tendenci využívat CLI pro řízení platformy. Dokonce velice rozsáhlé 

organizace využívájí CLI pro management jejich zařízení. CLI byl navržen k jednoduché obsluze a 

navigaci. Jakmile je s tím uživatel obeznámen, tak je dokonce velice rozsáhlá konfigurace ovladatelná 

přes jednoduché okno terminálu. SRX série poskytuje pro zjednodušení webové rozhranní nazývané J-

Web. J-Web nástroj je automaticky nainstalován na SRX platformě a je ve výchozím nastavení 

povolen. Rozhranní je intuitivní a pokrývá nejdůležitější úlohy pro konfiguraci zařízení.[2]  

Pro rozsáhlé sítě s mnoha zařízeními je požadována maximální efektivita. To může být 

proveditelné použitím příkazové řádky. Juniper sítě poskytují dva nástroje pro dosažení efektivní 

správy. První nástroj se nazývá síťový bezpečnostní manažer (NSM). Toto je starší nástroj, který se 

může použít ke správě sítě. Byl původně navržen k řízení produktů ScreenOS a po čase se vyvinul i 
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pro správu produktů Juniperu. Avšak architektura produktu je zastaralá a stává se obtížnějším na 

implementaci nových vlastností. I když je stalé realizovatelnou platformou pro správu, tak je 

k dispozici novější architektura. 

Tato nová platforma se nazývá Junos Space a je navržena jako modulární platforma, která se 

může jednoduše integrovat s větším množstvím zařízení. Hlavním cílem Junos Space je umožnit 

zjednodušení zprovoznění sítě. Aby bylo možné poskytnout zjednodušené zprovoznění, tak musí být 

provedeny tři důležité věci: 

- Integrace s různorodými síťovými prostředími 

- Integrace s mnoha odlišnými typy platforem pro správu 

- Poskytnutí v rámci snadno použitelného webového rozhranní 

2.4.5 Platforma série SRX 

Hardware platformy SRX série je další generací systému a poskytuje škálovatelnost služeb. 

Služba je činnost nebo více činností, které jsou aplikovány na síťový provoz procházející přes 

produkty SRX série. Dva příklady služeb jsou stavový firewall a prevence narušení.[2]  

ScreenOS produkty byly původně navrženy k poskytování tří služeb: stavový firewall, NAT a 

VPN. To byly pro ScreenOS původně klíčové vlastnosti pro firewall v síti. V dnešních sítích jsou tyto 

služby stále důležité, ale musí poskytovat větší škálovatelnost díky většímu počtu IP zařízení v síti. Od 

té doby co SRX bude zpracovávat tento provoz, tak je důležité, aby poskytoval více služeb.  

2.4.6 Postaven na službách 

Takže SRX poskytuje služby na procházejícím provozu a dále také musí poskytovat 

škálovatelnost služeb. Toto je důležitý koncept na přezkoumání. Škálovatelnost je schopnost 

poskytovat odpovídající stupeň zpracování, založený na požadovaném pracovním zatížení. Toto je 

koncept, který je často zapomínán při posuzování firewallů, protože se musí přemýšlet o aktuální 

schopnosti zpracování zařízení a jak funguje. Přestože mají všechny zařízení maximální výpočetní 

schopnost nebo maximální úroveň, na které mohou zpracovávat informace, tak je velmi důležité 

rozumět tomu, jak firewall zpracovává zatížení. To umožňuje správci lépe posuzovat, jak zařízení 

funguje při zatížení.[2]  

Tradiční zařízení vyžadovaly vykonávat tyto funkce buď jako, pobočková zařízení anebo 

novější firewally datových center. Pobočkový firewall musí poskytovat spoustu služeb na 

výkonnostním stupni typicky dostupných rychlostí WAN. Tyto služby zahrnují tradiční stavový 

firewall, VPN a NAT, tak jako služby více zaměřené na bezpečnost (jednotná správa hrozeb a 

prevence narušení). 
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Firewall pro datové centra musí na druhou stranu poskytovat vysokou a škálovatelnou 

výkonnost. Když je firewall umístěn v jádře data centra, tak nemůže bránit výkonu celé sítě. Každá 

transakce v datovém centru obsahuje značné množství hodnot pro organizaci a každá ztráta paketu 

nebo zpoždění může způsobit finanční následky. Firewall v datovém centru vyžaduje extrémní 

rychlost stavového firewallu, vysokou kapacitu relace a velmi rychlé zpracování nových relací za 

sekundu.  

V reakci na tyto různé požadavky vytvořil Juniper Networks dvě produktové linie: pobočkové 

SRX série a SRX série pro datová centra. Každá je zaměřena na svůj specifický tržní segment a síťové 

potřeby zařízení.[2] 

2.4.7     Běžné vlastnosti SRX: Junos 

Jedním z nejsilnějších aspektů operačního systému Junos, je že pouze jeden zdrojový kód 

nebo část zdrojového kódu je použita k sestavení verze síťového softwaru. To zajišťuje skvělou 

efektivitu, pokud jde o integrování vlastností a poskytování zabezpečení testování. Jakmile jsou 

vytvořeny nové produkty v SRX sérii, tak je jednodušší převzít předchozí vlastnosti, jako Junos 

implementaci směrování a přivést je na novou platformu.[2]  

Stejná myšlenka je implementována napříč SRX. Kde to má smysl, tak jsou společné rysy a 

kódy sdíleny. Známé problémy: Implementace vlastností, která jsou známá jako Packet Forwarding 

Engine (PFE). To proto, že je to místo, které aktuálně zpracovává pakety a poskytuje služby na 

síťovém provozu. PFE v každé platformě SRX obsahuje typicky různé součástí, vytvářející 

nejrozsáhlejší bariéru pro paritu funkce napříč platforem. Ale, jak bylo zmíněno dříve, produkty jsou 

navrženy pro potřeby nasazení, využívající Junos k zajištění shodnosti. 

2.5 Simulační software GNS3 

GNS3 si lze představit jako program pro různé emulátory operačních systémů. Nejznámější a 

nejdůležitější je Dynamips. Dynamips umožňuje emulovat směrovače Cisco a poskytuje soubor 

obecných zařízení a rozhranní. Ostatní emulátory podporované GNS3 jsou:[3] 

- Qemu: To poskytuje emulaci Cisco ASA zařízení, Juniper směrovačů, Vyatta směrovačů a 

Linuxových hostů. 

- Pemu: To je varianta Qemu využívaná pouze pro Cisco PIX firewally. 

- VirtualBox: To poskytuje emulaci Juniper směrovačů, Vyatta směrovačů, Linuxových 

hostů a Window hostů. 

Každá instance směrovače nebo jiného zařízení bude vytvářet kopii svého vlastního 

operačního systému, a bude soupeřit o RAM a CPU hostitelského počítače. Při spouštění více zařízení 
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v rámci vašeho počítače, bude více zatížen procesor a paměť hostitelského počítače. Předpokládejme, 

že zařízení jako například směrovače nebo firewally vyžadují některý druh terminálové aplikace pro 

přístup tak, že splňují další prvky rozšířené rodiny GNS3 terminálové aplikace. Záleží na operačním 

systému, terminálové aplikaci, může to být Gnome terminál, iTerm2, Konsole, PuTTY, SecureCRT, 

SuperPutty, TeraTerm, Windown Telnet klient nebo dokonce Xterm. 

Nezáleží, která terminálová aplikace se vybere. Bude spotřebovávat některé další zdroje pro 

každou další otevřenou relaci, ikdyž to bude minimální. Nakonec existují dvě další společné aplikace, 

které nejsou základní, ale jsou využívané ve spojení s GNS3. Jsou to následující aplikace: 

- Wireshark – populární zdrojové otevřená aplikace pro odchycení a analýzu paketů. 

- Virtuální PC simulátor – umožňuje simulovat až 9 počítačů, které můžete použít pro ping, 

traceroute nebo další. 

Rovněž tyto dvě aplikace se zpotřebují CPU a RAM. Takže předtím než je spuštěna aplikace 

GNS3 na počítači, tak by se měl uživatel ujistit, že je to na požadovanou práci. Bude velmi záležet, 

kolik zařízení zahrnuje navržená simulace a kolik paměti se alokuje těmto zařízením. 

2.5.1     Obrazové soubory směrovače 

Nejdůležitější úlohou před samotnou instalací GNS3 je mít připraven obrazový soubor 

směrovače. Je to nutná úloha před začátkem práce v programu GNS3 a je nezbytná, protože Dynamips 

(Qemu nebo VirtualBox) je emulátor a ten bude potřebovat k emulaci obraz operačního systému. Bez 

ohledu na druh obrazového souboru, je nutné zkopírovat obrazy před instalací do příslušných 

umístění. Důležité bude vytvořit adresáře GNS3 a obrazových souborů.[3] 

Operační systém Umístění pro obrazový soubor 

Windows %HOMEPATH%\GNS3\Images\ 

OS X nebo Linux ~/GNS3/Images/ 

2.2 Tabulka umístění adresářů pro GNS3 a obrazové soubory[3] 

 Operační systém Juniper zařízení (Junos) můžete najít na stránkách Juniperu. Pro stažení 

daného softwaru je nutné se nejprve přihlásit. Nyní, pokud jsou všechny obrazové soubory směrovačů 

uloženy ve správných adresářích, může se přejít k samotné instalaci GNS3. 

2.5.2     Stažení a instalace GNS3 

Záleží na operačním systému a funkcích, které se budou využívat. Může být nutné stáhnout 

více než jednu aplikaci k rozběhnutí GNS3. GNS3 lze stáhnout ze stránek www.gns3.com. Na této 

stránce lze nalézt nejnovější verzi GNS3 pro Windows, OS X (Macintosh), Linux a také seznam 

odkazů na některý z dalších softwarů.[3]  

http://www.gns3.com/
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Instalační proces je velmi odlišný pro každý operační systém. Co se týče OS Windows, tak 

jsou veškeré instalační soubory zahrnuty v jednom balíčku. Ačkoli nainstalování a spouštění může 

vyžadovat více úsilí. Instalační balíček pro operační systém Windows lze stáhnout z 

www.gns3.net/download . Během instalačního procesu je možnost výběru balíčku pro instalaci. Je 

doporučeno si vybrat k instalaci SuperPutty. Protože se stane výchozí konsolovou aplikací, jinak bude 

použita výchozí aplikace Putty. SuperPutty stáhne a nainstaluje NET framework, pokud je aplikace 

spuštěna poprvé, tak vyžaduje po instalaci restart systému. 

Během instalace bude zapotřebí potvrdit některý z nástrojů pro řízení uživatelských účtů nebo 

licenčních smluv. V případě Windows 8 se může vyskytnout problém s kompatibilitou, jestliže je 

nainstalován WinPcap. Pokud ano, je nutné zvolit „Run the program without getting help“. Jakmile je 

instalace dokončena, pokračuje se s úlohami po instalaci.  

Instalace na operačním systému Linux   

Existuje mnoho variant OS Linux. Pokud jde o distribuci softwaru, tak jsou k dispozici dva 

druhy instalace – rpm (založeno na Red Hat) a deb (založeno na Debianu). Jelikož je možné 

nainstalovat GNS3 z balíčku deb, tak byl pro demonstraci a popis instalace, vybrán právě Linux Mint 

15.0 (Cinnamon) desktop. Tento proces by měl také fungovat na ostatních druzích Linuxu Debian 

včetně Ubuntu. Pro ostatní druhy (např. Red Hat) slouží GNS3 fórum.[3] 

- 1.krok: Příprava repozitáře: Zdrojové soubory GNS3 jsou uloženy v privátním archivu 

pro balíčky. Před začátkem použití archivu, se musí předat systému Linux práva pro 

používání archivu. Z příkazové řádky Linuxu, se zadají následující příkazy k připravení 

systému pro použití GNS3. Současně je nutné se ujistit, že je repozitář aktualizovaný 

spuštěním příkazu apt-get update z terminálového okna. 

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa 

sudo apt-get update 

- 2.krok: Instalace Dynamips a GNS3: Než se začne instalovat GNS3, tak se musí 

uživatel ujistit, že je nejprve nainstalován Dynamips. Následující příkazy zajišťují, že 

dostane poslední ze dvou a také instalaci Wiresharku. 

sudo apt-get install gns3 dynamips    

- 3.krok: Instalace VPCS: Jako u ostatních balíčku, VPCS je součástí privátního archivu a 

je nainstalován stejným způsobem.:[3] 

sudo apt-get instar vpis 

- 4.krok: Instalace Xterm: GNS3 vyžaduje Xterm ke spuštění vpcs, nástrojů a 

terminálových příkazů. Xterm je standardně nainstalován na Linuxu, takže následující 

http://www.gns3.net/download
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příkazy aktualizují instalaci na současnou verzi, bez ohledu zda je nebo není 

nainstalována.[3]   

sudo apt-get install xterm  

2.5.3     Úlohy po instalaci 

Nezáleží, na kterém OS je GNS nainstalován. Další úlohou je spuštění GNS3, kdy se objeví 

průvodce nastavením. Proces je obdobný pro všechny operační systémy, je zde ukázáno nastavení 

okna s odkazy na další operační systémy.[3] 

Průvodce nastavení je nejdůležitější část instalace. Prvním krokem je konfigurace cesty 

k danému adresáři obrazu operačního systému (IOS, Qemu, PIX atd.). Obrazy by měly být 

nakopírovány v adresáři (%HOMEPATH%\GNS3\Images\ nebo ~/GNS3/Images/). Kliknutím na číslo 

1 se vyvolá dialogové okno GNS3 (Preferences) pro obecné nastavení. Adresář obrazů OS je nastaven 

do adresáře, kde jsou nakopírovány obrazy. Existuje také adresář projektů (Projects Directory). Měl by 

být nastaven na umístění ve stejném adresáři GNS3 jako adresář obrazů OS. 

2.1 Konfigurace cesty k danému adresáři obrazu operačního systému a projektu.[3] 

Kliknutím na OK, budete dotázání, jestli chcete vytvořit adresáře pro obrazy OS a projekty. 

Kliknutím na „ano“ vytvoří GNS3 adresář pro projekty. 

Zpátky k hlavní nabídce průvodce nastavení. Po kliknutí na číslo 2 se vyvolá dialogové okno 

GNS3 „Preferences“ pro Dynamips. Zde je klíčovým bodem kliknout na tlačítko „Test Settings“. To je 

určeno pro ověření, že je cesta k Dynamips správně nastavena. Pokud se neobjeví zpráva „Dynamips 

0.2.10 successfully started“, potom je zapotřebí problém řešit. Nejpravděpodobnější příčinou je, že 

cesta k Dynamips je chybná nebo byl špatně Dynamips nainstalován. Kliknutím na OK zamítnete 

dialogové okno „Preferences“ a vrátíte se do hlavní nabídky. Kliknutím na číslo 3 se otevřou 

dialogové okna „ IOS images and hypervisors“. To je dialog, ze kterého se vybírá IOS k použití. 

Proces výběru IOS je následující. 

Krok 1 – Výběr obrazového souboru. Klik na čtverece vedle řádku obrazového souboru. 

Souborový prohlížeč otevře adresář s obrazy. Výběr obrazu IOS a kliknutí na OK. Pokud je obraz 
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komprimován (v případě, že je IOS použit poprvé), tak se vyvolá dialogové okno s dotazem, zda byste 

chtěli obraz rozbalit. Některé obrazy jednoduše nebudou fungovat, aniž by byly dekomprimovány. 

Směrovače s dekomprimovanými obrazy se načtou rychleji. Komprimované obrazy používají 

koncovku .bin a nekomprimované .image. 

 

2.2 menu pro výběr IOS, záložka „IOS images and hypervisors“[3] 

     

Krok 2. – konfigurace hodnoty IDLE PC. Od verze GNS3 0.8.4 existuje jednoduchý způsob 

vypočítat hodnotu IDLE PC. Bez hodnoty IDLE PC můžou směrovače zatížit v GNS3 procesor 

počítače na 100 procent. Kliknutí na tlačítko „Auto Calculation“ pro získání hodnoty IDLE PC. 

Pokund GNS3 není schopen nalézt vhodnou IDLE PC hodnotu, tak se objeví zpráva „Failed to find a 

working IDLE PC value“. Před dalším pokusem je nutné zavřít všechny další aplikace na počítači. 

Když je proces dokončen, může se uzavřít dialogové okno. Volitelně se může kliknout na tlačítko 

„Test Settings“, které jednoduše spouští obraz směrovače a lze tak zkontrolovat využití procesoru. 

Pokud je využití procesoru stále vysoké, tak se zapíše předchozí hodnota a proces se spustí znova. 
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Krok 3. – Uložení nastavení. Pokud se využila funkce „Auto Calculation“, tak by mělo 

prostředí GNS3 automaticky uložit konfiguraci. Ale pokud byla hodnota IDLE PC zapsána manuálně, 

tak se musí kliknout na tlačítko uložit, předtím než jsou uložena data nastavení pro daný obraz. Pokud 

se uživatel pokusí přidat další obraz před uložením, tak se přepíše předchozí uložený. 

 

2.3 Uložení nastavení obrazu IOS[3] 

   Krok 4 – kontrola základní konfigurace. Pokud se spouští hardware směrovače poprvé, tak 

se objeví na konzoli hláška „Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:“. Pokud 

je specifikovaný základní konfigurační soubor, tak GNS3 spustí směrovač s nastavenou konfigurací. 

Pro nastavení můžete editovat soubor baseconfig.txt nebo dokonce mít odlišný soubor pro každý 

obraz. 

2.6 Síťové bezpečnostní útoky 

Odmítnutí služby (DoS Denial of Service – útok), cílem toho útoku je zahltit daný cíl 

ohromným množstvím falešného síťového provozu, tak že se oběť stává natolik zaneprázdněna 

zpracováváním nesprávného provozu, že není schopna legitimovat běžný provoz. Cílem může být 
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firewall, síťové zdroje, kterým firewall řídí přístup nebo specifická hardwarová platforma, operační 

systém individuálního hostitele. Pokud útok pochází z více zdrojových adres, tak je znám jako 

distribuovaný DoS (DDoS) útok. Typicky je zdrojová adresa DoS útoku falešná. Zdrojová adresa u 

DDoS útoku může být falešná anebo mohou být využity aktuální adresy kompromitovaných hostitelů 

jako „Zombie agenti“ ke spuštění útoku.[4] 

Firewall DoS útok – pokud útočník objeví přítomnost firewallu, tak může spustit útok proti 

němu, místo sítě za firewallem.  

Odposlouchávaní  

Většina síťové komunikace probíhá v nezabezpečeném „cleartext“ formátu, která umožňuje 

útočníkovi, který získal přístup k datům v síti, naslouchat nebo interpretovat (číst) provoz. Pokud 

útočník odposlouchává přenášená data, tak je to často označováno jako sniffing nebo snooping. 

Schopnost odposlouchávajícího monitorovat síť je v podstatě největším bezpečnostním problémem, 

jakému může administrátor čelit.[5] 

Modifikace dat 

Poté co útočník přečetl data, je dalším krokem změna dat. Útočník může změnit datový paket, 

aniž by znal odesílatele nebo příjemce. 

Spoofing identity  

Sítě a operační systémy používají IP adresu k identifikaci platné entity. V některých případech 

lze podvrhnout IP adresu a je nesprávně považována za důvěryhodnou. Útočník může také využít 

speciálních programů k vytvoření paketu, který se objevuje zdroji z platné adresy uvnitř korporátní 

sítě. Po získání přístupu do sítě s platnou IP adresou, může útočník modifikovat, přesměrovat nebo 

vymazat data.[5]  

Útoky pro změnu hesla  

Společným jmenovatelem pro většinu operačních systémů a sítí je řízení přístupu na základě 

hesel. Tzn., že přístupová práva patří pouze danému uživateli, který se přihlašuje pod uživatelským 

jménem a heslem. Starší aplikace ne vždy chrání identifikační informace (projdou přes celou síť pro 

validaci). To umožňuje odposlouchávajícímu získat přístup do sítě, tím že předstírá, že je platný 

uživatel. Když útočník nalezne platný uživatelský účet, tak má stejná práva jako reálný uživatel. Proto, 

pokud má uživatel administrátorská práva, pak může útočník vytvářet účty pro pozdější přístup. Po 

přístupu může útočník provést následující: 

- Získat seznam platných uživatelů, jména počítačů a síťových informací. 

- Modifikovat serverové a síťové konfigurace včetně řízení přístupu a směrovacích tabulek 
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- Modifikovat, přesměrovat nebo vymazat data 

Man-in-the-middle útok 

K tomuto útoku dochází, pokud se útočník nachází mezi dvěma uživateli, kteří spolu aktivně 

komunikují. Útočník aktivně monitoruje, zachytává a řídí komunikaci a může přesměrovat výměnu 

dat.   

Sniffer útok 

Sniffer je aplikace nebo zařízení, které čte, monitoruje a zachycuje výměnu síťových dat. 

Pokud pakety nejsou šifrovány, tak sniffer poskytuje detailní náhled na data uvnitř paketu. Dokonce 

zapouzdřené pakety (nebo pakety procházející přes tunel) mohou být otevřeny a přečteny, ledaže jsou 

pakety šifrovány a útočník nemá přístup ke klíči. 

Útok na aplikační vrtsvě 

Útok se zaměřuje na aplikační servery a způsobují úmyslnou chybu v operačním systému nebo 

aplikaci serveru. To má za následek, že útočník získává schopnost obejít normální řídící kontrolu. 

Útočník využívá této výhody ve svůj prospěch a získává kontrolu nad aplikacema, systémem nebo síti. 
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3 Podpora autokonfiguračních skriptů pro prvky Juniper  

3.1 Systém SNORT 

SNORT je otevřeným standardem pro síťový systém pro prevenci narušení. SNORT je 

schopen vykonávat analýzu provozu v reálném čase a zaznamenávat pakety v IP sítích. Provádí 

protokolovou analýzu, vyhledávání obsahu a může být použit k detekci různých útoků a sond (např. 

přetečení vyrovnávací paměti, tajné skenování portů atd.).[6] 

3.1.1 Instalace systému SNORT 2.9.7.0 na virtuálním stroji Linux Ubuntu 

Prvním krokem je úspěšná instalace, konfigurace operačního systému Linux Ubuntu 12.04 a 

instalace automatických bezpečnostních aktualizací během konfigurace. Po instalaci je nutné přiřadit 

IP adresu na ethernetový port v tomto příkladu port eth4. Snort bude naslouchat právě na tomto portu 

eth4. Pro ověření, zda byla IP adresa přiřazena, slouží příkaz sudo ifconfig eth4.[7, 21] 

3.1.1.1          Instalace SNORT  prerekvizit  

SNORT má 4 hlavní prerekvizity: 

Pcap (libpcap-dev), PCRE (libpcre3-dev), Libdnet (libdumbnet-dev), DAQ kompilovaný ze 

zdroje. 

Instalace všech nástrojů potřebných pro vytvoření softwaru. Build-essentials balíček obsahuje 

všechny důležité nástroje.  

- sudo apt-get install -y build-essential 

Jakmile jsou nainstalovány nástroje pro vytváření, tak se může přejít k instalaci prerekvizit 

SNORT, které jsou dostupné z Ubuntu repozitáře. 

- sudo apt-get install -y libpcap-dev libpcre3-dev libdumbnet-dev 

Vytvoření složky pro softwarové balíčky  

-  mkdir ~/snort_src 

- cd ~/snort_src 

SNORT DAQ (Data Acquistion Library) má mnoho prerekvizit, které musí být nainstalovány. 

Stažení a instalace poslední verze DAQ z webových stránek SNORT. Níže uvedené kroky používají 

wget ke stažení DAQ verze 2.0.4. 

- wget https://www.snort.org/downloads/snort/daq-2.0.4.tar.gz 

- tar -xvzf daq-2.0.4.tar.gz 

- cd daq-2.0.4 

https://www.snort.org/downloads/snort/daq-2.0.4.tar.gz
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- ./configure 

- Make 

- sudo make install  

Pro instalaci SNORTu je nutné nainstalovat ještě další prerekvizitu zlibg, kompresní 

knihovnu.  

- sudo apt-get install -y zlib1g-dev 

Nyní je vše připraveno ke stažení SNORTu, kompilaci a poté instalaci.  

- cd ~/snort_src – vstup do adresáře snort_src 

- wget https://www.snort.org/downloads/snort/snort-2.9.7.0.tar.gz - stažení SNORT 

- tar -xvzf snort-2.9.7.0.tar.gz – rozbalení systému SNORT 

- cd snort-2.9.7.0 – vstup do adresáře SNORT 

- ./configure --enable-sourcefire – umožňuje výkonnostní monitorování paketů pro pravidla, 

pre-procesory a buduje SNORT stejným způsobem jako SNORT tým. 

- Make – spuštění instalace 

- sudo make install 

Spuštěním následujícího příkazu se aktualizuje sdílená knihovna  

- sudo ldconfig 

Umístění symbolického odkazu ve SNORT binárním adresáři /usr/sbin: 

- sudo ln -s /usr/local/bin/snort /usr/sbin/snort 

Test správné instalace systému SNORT se provede spuštěním binárního adresáře pod účtem 

běžného uživatele. Parametr –V značí, aby SNORT ověřil vlastní instalaci a všechny konfigurační 

soubory, které prošly. Po vykonání příkazu se objeví následující výstup. 

- user@snortserver:~$ snort –V 

- ,,_ -     *> Snort! <*- 

- o" )~    Version 2.9.7.0 GRE (Build 149) 

- ''''          By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team 

-  Copyright (C) 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

-  Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al. 

-  Using libpcap version 1.6.2 

-  Using PCRE version: 8.35 2014-04-04 

-  Using ZLIB version: 1.2.8 

-  user@snortserver:~$ 

https://www.snort.org/downloads/snort/snort-2.9.7.0.tar.gz
http://www.snort.org/contact#team
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3.2 Konfigurace systému SNORT pro spuštění v NIDS módu 

Protože není žádoucí spouštět SNORT pouze jako kořenový uživatel, tak se musí nastavit 

neprivilegovaný účet a skupinu pro démon (spuštění jako snort:snort). Taktéž bude vytvořeno několik 

složek a adresářů vyžadovaných systémem SNORT, dále také nastavení práv. SNORT udržuje 

veškerou konfiguraci a soubory s pravidly v adresáři /etc/snort/. Výstrahy jsou zapsány v 

/var/log/snort.[7, 21]  

- sudo groupadd snort 

- sudo useradd snort -r -s /sbin/nologin -c SNORT_IDS -g snort 

- sudo mkdir /etc/snort 

- sudo mkdir /etc/snort/rules 

- sudo mkdir /etc/snort/preproc_rules 

- sudo touch /etc/snort/rules/white_list.rules /etc/snort/rules/black_list.rules 

/etc/snort/rules/local.rules 

- sudo mkdir /var/log/snort 

- sudo mkdir /usr/local/lib/snort_dynamicrules 

- sudo chmod -R 5775 /etc/snort 

- sudo chmod -R 5775 /var/log/snort 

- sudo chmod -R 5775 /usr/local/lib/snort_dynamicrules 

- sudo chown -R snort:snort /etc/snort 

- sudo chown -R snort:snort /var/log/snort 

sudo chown -R snort:snort /usr/local/lib/snort_dynamicrules 

SNORT potřebuje ke správné funkci následující soubory ve složce /etc/snort/: 

- Classification.config, reference.config, snort.conf, threshold.conf, gen-msg.map, 

unicode.map 

Zkopírování těchto konfiguračních souborů do adresáře /etc/snort/: 

- sudo cp ~/snort_src/snort-2.9.7.0/etc/*.conf* /etc/snort 

- sudo cp ~/snort_src/snort-2.9.7.0/etc/*.map /etc/snort 

Souhrn struktury adresářů a umístění souborů: 

- SNORT binární soubor /usr/local/bin/snort 

- SNORT konfigurační soubor /etc/snort/snort.conf 

- SNORT adresář logování dat /var/log/snort 

- SNORT adresář pravidel /etc/snort/rules, /usr/local/lib/snort_dynamicrules 
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Výpis adresáře SNORT vypadá takto: 

- user@snortserver:~$ tree /etc/snort 

- /etc/snort 

- |-- classification.config 

- |-- file_magic.conf 

- |-- gen-msg.map 

- |-- preproc_rules 

- |-- reference.config 

- |-- rules 

- | |-- black_list.rules 

- | |-- local.rules 

- | |-- white_list.rules 

- |-- snort.conf 

- |-- threshold.conf 

- |-- unicode.map 

Nyní je zapotřebí editovat hlavní konfigurační soubor SNORT (/etc/snort/snort.conf). Pokud 

se spustí SNORT s tímto souborem jako argument, tak bude spuštěn v NIDS módu. Před samotným 

spuštěním je zapotřebí editovat výchozí konfigurační soubor. Je nutné okomentovat všechny 

individuální soubory pravidel, na které se odkazuje v konfiguračním souboru. Protože místo stahování 

každého souboru jednotlivě, se používá k řízení sad pravidel PulledPork, který kombinuje všechny 

pravidla do jednoho souboru. Následující příkaz okomentuje všechny sady pravidel ve snort.conf 

souboru: 

- sudo sed -i 's/include \$RULE\_PATH/#include \$RULE\_PATH/' /etc/snort/snort.conf     

Manuální změna některých nastavení v souboru snort.conf: 

- sudo vi /etc/snort/snort.conf 

Změna následujících řádků je potřebná pro nastavení interní a externí sítě. Řádek 45 

(HOME_NET) souhlasí s nastavenou interní síti 192.168.3.0/24. Řádek 48 nastavuje všechny ostatní 

(externí) sítě. 

- ipvar HOME_NET 192.168.3.0/30 

- ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET 

Dále je nutné nastavit cesty k souborům, počáteční řádek 104: 

-  var RULE_PATH /etc/snort/rules 

- var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules 
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- var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules 

-  var WHITE_LIST_PATH /etc/snort/rules 

- var BLACK_LIST_PATH /etc/snort/rules 

Pro testovací účely byl vytvořen soubor local.rules, kde se mohou přidat pravidla, na kterých 

bude SNORT detekovat výstrahy. Aby SNORT využíval local.rules soubor, tak je nutné odstranit 

komentář z řádku 545 (symbol hash). Jakmile je konfigurační soubor připraven, tak se ověří, zda-li je 

konfigurační soubor platný a všechny nezbytné odkazy jsou správné. Použitím parametru –T se 

otestuje konfigurační soubor a parametrem –c se určí, který konfigurační má SNORT použít. 

- user@snortserver:~$ sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf 

(...) 

- Snort successfully validated the configuration! 

- Snort exiting 

- user@snortserver:~$ 

3.3 Instalace systému Suricata 

Suricata je OISF IDP nástroj, otevřený standard pro detekci a prevenci vniknutí. Předtím než 

je Suricata nainstalována, tak je nutné nainstalovat prerekvizity. Následující příkazy zajišťují, že jsou 

nainstalovány všechny nezbytné prerekvizity pro Suricatu. [8] 

- sudo apt-get -y install libpcre3 libpcre3-dbg libpcre3-dev \ 

- build-essential autoconf automake libtool libpcap-dev libnet1-dev \ 

- libyaml-0-2 libyaml-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-ng-dev libcap-ng0 \ 

- make libmagic-dev libjansson-dev libjansson4 

 Suricata je nyní připravena k instalaci. Nejprve je nutné stáhnout a nainstalovat následující 

balík. 

- wget http://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-2.0.8.tar.gz 

- tar -xvzf suricata-2.0.8.tar.gz – rozbalení systému Suricata 

- cd suricata-2.0.8 – vstup do adresáře 

Nyní se přejde k instalaci a kompilaci Suricaty  

- ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var 

- Make 

- sudo make instar 

- sudo ldconfig 

- ./configure && make && make install-full 

http://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-2.0.8.tar.gz
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Je možné také spustit automatické nastavení Suricaty během instalace. Příkaz výše vykoná 

kompilaci programu (make install), který automaticky vytvoří a nastaví všechny nezbytné adresáře a 

konfigurační suricata.yaml. Příkaz také automaticky stáhne a nastaví nejnovější sadu pravidel 

dostupnou pro Suricatu. 

Dalším krokem je vytvoření adresáře pro logovací informace Suricaty  

- sudo mkdir /var/log/suricata 

Vytvoření adresáře pro Suricatu  

-  sudo mkdir /etc/suricata 

Nyní je potřeba zkopírovat classification.config, reference.config a suricata.yaml 

z počátečního balíku do adresáře /etc/suricata/  

- sudo cp classification.config /etc/suricata 

- sudo cp reference.config /etc/suricata 

- sudo cp suricata.yaml /etc/suricata 

Suricata je v tomto bodě připravena k použití, posledním krokem je správně nakonfigurovat 

interní síť (řádek 990 HOME_NET – 192.168.3.0/24) a cestu k souboru s pravidly (řádek 927 default-

rule-path: /etc/snort/rules) v konfiguračním souboru Suricata.yaml v adresáři /etc/suricata.  

Suricata se spustí následujícím příkazem: 

-  sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i eth4 

Po zadání toho příkazu zahlásí Suricata chybu 

- janek@ubuntu:/etc/suricata$ sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i eth4 

- 21/7/2015 -- 23:08:40 - <Error> - [ERRCODE: SC_ERR_CONF_YAML_ERROR(240) 

Failed to parse configuration file at line 275: did not find expected key 

- janek@ubuntu:/etc/suricata$  

Na řádku 275 je pouze komentář (soubor v příloze znázorňuje část obsahu suricata.yaml). Tzn 

po inicializaci zahlásí Suricata chybu a nelze Suricatu spustit. Proto byl pro autokonfigurační skripty 

využit systém SNORT. 

 

3.4 Autokonfigurační modul SNORTSAM  

SNORTSAM je firewall blokovací agent pro SNORT. Je otevřeným standardem a umožňuje 

automatické zablokování IP adres na firewallech (včetně Juniper, Netscreen firewallů). SNORTSAM 
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se skládá ze dvou částí, výstupního modulu v rámci SNORT a inteligentního agenta, který běží na 

firewallech. Agent nabízí celou řadu možností, které jdou nad rámec jiných automatických 

blokovacích mechanismů. [9] 

- White-list podporuje IP adresy, které nikdy nebudou zablokovány 

- Soubor, který je pravidelně přepisován 

- Maximální doba blokování, stejně jako minimální doba blokování pro hlášené 

entity 

- Flexibilní, specifikace blokování podle pravidla, včetně pravidel, která jsou 

závislá na časovém intervalu blokování 

- Seznam SID filtrů povolených nebo odmítnutých SID na základě hlášených entit 

- Detekční nástroj proti zneužití útoku, který se pokouší snížit riziko DOS u 

firewallů 

- Prevence opakovaného blokování s nastavitelným oknem pro zlepšení výkonnosti 

- Šifrovaná komunikace mezi SNORT a SNORTSAM agentem 

- Sledování bloku a uplynutí blokování pro firewally, které nepodporují časové 

limity 

- Multi-threading pro rychlejší zpracování a současný blok na více zařízeních 

- Logování souborů a emailové notifikace událostí 

- Klient/server architektura     

SNORT nepodporuje přímou komunikací ze SNORTSAM od verze 2.9.5.3. Proto je nutné pro 

správnou funkci implementovat systém BARNYARD2, který má ve svém konfiguračním souboru 

zakomponován výstup pro SNORTSAM. 

3.4.1 Instalace systému SNORTSAM 

  Pro vytvoření systému SNORTSAM je nutné stažení zdrojového souboru z webových 

stránek http://www.snortsam.net/files/snortsam/ verze 2.66 (snortsam-src-2.66.tar.gz). Verze 2.7 

nebyla použita z důvodu chybové hlášky po kompilaci. Po stažení je nutné soubor rozbalit příkazem 

sudo tar –xzvf snortsam-src-2.66.tar.gz –C /usr/local/src/snortsam/ do uvedeného adresáře 

(/usr/local/src/snortsam) v příkazové řádce. Po rozbalení souboru do příslušného adresáře je nutné 

vstoupit do adresáře cd /usr/local/src/snortsam/snortsam a nastavit příslušná přístupová práva 

k souboru makesnortsam.sh (příkazem chmod +x makesnortsam.sh). Nyní se může přejít ke kompilaci 

SNORTSAMu ./makesnortsam.sh, po které bude vytvořen binární soubor snortsam.bin, který je 

zapotřebí zkopírovat do adresáře /usr/local/bin/ (příkaz sudo cp snortsam /usr/local/bin). Dalším 

krokem je zkopírování příkladu konfiguračního souboru README.conf z 

/usr/local/src/snortsam/snortsam/docs do /etc/snort (sudo cp README.conf /etc/snort) a následné 

http://www.snortsam.net/files/snortsam/
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přejmenování na snortsam.conf. Pro samotnou komunikaci ze SNORTem je nezbytné upravit právě 

tento konfigurační soubor a použít další výstupní modul pro SNORT a to BARNYARD2. Přímá 

komunikace se systémem SNORT byla zrušena ve verzi 2.9.5.3 a je přesunuta do modulu 

BARNYARD2. Úprava konfiguračního souboru se provede (sudo nano snortsam.conf nebo sudo vi 

snortsam.conf). První příkaz, nacházející se na řadku 30 (defaultkey mykey) nastavuje výchozí klíč pro 

všechny povolené uživatele (v tomhle případě mykey). Výchozí klíč je použit, v případě když není 

žádný jiný klíč specifikovaný v možnosti accept (řadek 55). Stejný klíč se musí použít také 

v konfiguračním souboru BARNYARD2 (řadek 369 output alert_fwsam): localhost:898/mykey. 

Pokud klíče nebudou souhlasit, tak SNORTSAM neodšifruje a ignoruje žádosti od SNORTu. Další 

příkaz accept <parameter> (řádek 55) znázorňuje seznam SNORT senzorů, od kterých SNORTSAM 

přijímá pakety. Je možné specifikovat uživatelské jméno, IP adresu, IP adresu a síťovou masku a 

volitelně šifrovací klíč nakonfigurovaný pro daného uživatele či síť (v tomto příkladu bylo použito 

accept localhost). Nejdůležitější příkaz se nachází na řádku 601 (netscreen <IP adresa Juniper SSG5 

brány> <login id> <login password> <optional groupname> <opt zone name>). Toto pravidlo 

aktivuje Netscreen/Juniper modul. Připojí se přes telnet na firewall (Juniper Netscreen SSG 5 brána) a 

přidá IP adresu, která má být zablokována do skupiny, kterou můžete použít pro globální „deny“ 

pravidlo. (netscreen 10.0.0.1 netscreen netscreen). Pokud je vynecháno groupname, tak SNORTSAM 

přidá IP adresu do výchozí skupiny nazývané „SnortSam“. Příloha znázorňuje výpis konfiguračního 

souboru snortsam.conf [10,11] 

3.5 BARNYARD2 výstupní modul pro SNORT 

  Je otevřeným standardem a překladačem pro SNORT unified2 výstupní binární soubory. 

Jeho primární využití je, aby mohl SNORT efektivně zapisovat na disk a přenechal tak úlohu analýzy 

binárních dat do různých formátů do separátního procesu a nezpůsobil tak, že SNORT síťový provoz 

nezaznamená.   Je velmi náročné pro SNORT z hlediska zdrojů zapisovat události (buď na konzolvý 

výstuú nebo do textového souboru) v přehledném a čitelném uživatelském módu. BARNYARD2 má 3 

operační módy: [12] 

- dávkový (jednorázový),  

- kontinuální  

- kontinuální /w záloha 

V dávkovém režimu bude BARNYARD2 explicitně zpracovávat specifikované soubory. 

V kontinuálním módu začne BARNYARD2 s umístěním, aby vyhledal specifický vzor souboru. A 

pokračuje ve zpracovávání nových dat, jakmile se objeví.[12]  
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Kontinuální mód /w (záložní) bude také používat soubor kontrolního bodu (v případě SNORT 

– soubor typu waldo) ke sledování, kde se nachází. V případě, že proces BARNYARD2 bude 

ukončen, zatímco je používán soubor waldo, tak bude BARNYARD2 pokračovat ve zpracovávání na 

posledním záznamu, jak je uvedeno v souboru waldo.[12]  

Možnosti „–f“, „-w“ a „-o“ jsou používány k určení, ve kterém módu bude BARNYARD2 

spuštěn. Je možno použít zároveň obě možnosti „-f“ a „-w“ v příkazovém řádku, avšak jakákoliv data, 

která existují v souboru waldo přepíšou data příkazové řádky (z možností „-f“ a „-d“). Zpracovávání 

BARNYARD2 je řízeno dvěma hlavním typy direktiv: vstupní procesory a výstupní moduly. Vstupní 

procesory čtou ve specifickém formátu (současný formát spo_unified2 výstupní modul SNORTu).[12] 

3.5.1 Instalace systému BARNYARD2 

Prvním krokem je instalace prerekvizit:[7] 

- sudo apt-get install -y mysql-server libmysqlclient-dev mysql-client autoconf 

libtool  

Dále je nutné nakonfigurovat SNORT , tak aby byl výstupní formát všech výstrah v binárním 

formátu, které může BARNYARD2 zpracovat. To se provede editováním souboru 

/etc/snort/snort.conf a po řádku 520 (okomentovaný řádek začínající s hash symbolem) přidat 

následující řádek:[7] 

- output unified2: filename snort.u2, limit 128 

takže řádky 520 a 521 vypadají nyní následovně 

- #output unified_ed2: filename merged.log, limit 128, nostamp, mpls_ event_types, 

vlan_event_types 

- output unified2: filename snort.u2, limit 128 

Nyní je vše připraveno pro stažení a instalaci BARNYARD2: 

- cd ~/snort_src 

- wget https://github.com/firnsy/barnyard2/archive/master.tar.gz -O barnyard2-2-

1.13.tar.gz 

- tar zxvf barnyard2-2-1.13.tar.gz 

- cd barnyard2-master 

- autoreconf -fvi -I ./m4  

Pro dokončení instalace a kompilace BARNYARD2 je potřeba vstoupit do adresáře 

/usr/local/bin/barnyard2: 

- cd /usr/local/bin/barnyard2 

https://github.com/firnsy/barnyard2/archive/master.tar.gz%20-O%20barnyard2-2-1.13.tar.gz
https://github.com/firnsy/barnyard2/archive/master.tar.gz%20-O%20barnyard2-2-1.13.tar.gz
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- make 

- sudo make install 

Dále se musí zkopírovat a vytvořit některé soubory pro spuštění BARNYARD2: 

- cd ~/snort_src/barnyard2-master 

- sudo cp etc/barnyard2.conf /etc/snort 

- sudo mkdir /var/log/barnyard2 

- sudo chown snort.snort /var/log/barnyard2 

- sudo touch /var/log/snort/barnyard2.waldo 

- sudo chown snort.snort /var/log/snort/barnyard2.waldo 

- sudo touch /etc/snort/sid-msg.map 

V samotném konfiguračním souboru, který se nyní nachází v /etc/snort/barnyard2.conf se 

vymaže komentář z řádku 176 vstupní modul unified2 (povolením příkazu input unified2 bude 

BARNYARD2 přijímat všechny výstrahy ze systému SNORT v binárním formátu). Příkaz na řádku 

369 je určen pro komunikaci mezi BARNYARD2 a SNORTSAM. Příkazem output alert_fwsam: 

localhost:898/mykey bude BARNYARD2 zasílat všechny výstrahy od SNORTu systému 

SNORTSAM, který na základě dané výstrahy vyšle pravidlo k zablokování dané IP adresy na prvku 

Juniper Netscreen SSG5. Formát příkazu: 

- output alert_fwsam: <station>:<port>/<key>   

- Argumenty: <station> - IP adresa nebo jméno hosta, na kterém běží SNORTSAM 

- <port> - Port na kterém naslouchá vzdálená služba SNORTSAMu (výchozí port 

898) 

- <key> - Klíč používaný pro autentizaci (šifrování) komunikace pro vzdálenou 

službu 

K tomu, aby SNORTSAM věděl, jaká následující akce se má vykonat na přijaté události, tak 

musí být vygenerována bloková mapa, která se nachází ve stejném umístění, jako konfigurační soubor 

BARNYARD2. Název souboru je pevně definován jako sid-block.map. Bloková mapa obsahuje na 

každém řádku SID (signature ID) SNORTSAM pravidla s následující syntaxí: 

- Formát:  sid: who[how], time;  

Argumenty:  

- sid – SNORT ID pravidla, se kterým je asociováno SNORTSAM pravidlo.  

- who – src, source, dst, dest, destination. IP adresa, která má být zablokována podle 

SNORT pravidla (některá pravidla jsou obrácena, například HOME_NET -> any 

- how – in, out, src, dest, ether, both, this, conn, connection. Volitelný parametr, 

který udává, aby SNORTSAM blokoval pakety přicházející od hostitele, 
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odcházející k hostiteli, obousměrně nebo pouze toto spojení (THIS) (IP/service 

pair) 

- time – doba blokování v sekundách. Povolené možnosti (‘days’, ‘months’, 

‘weeks’, ‘years’, ‘minutes’, ‘seconds’, ‘hours’). Nebo hodnotami 0, klíčovým 

slovy ‘permanent’, ‘infinite’ nebo ‘always’, se zablokuje hostitel permanentně. 
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4 Návrh topologie pro testování autokonfiguračních 

skriptů v prostředí GNS3. 

Topologie (Obr. 4.1) byla navržena v simulačním prostředí GNS3 verze 0.8.6. Skládá se ze 

dvou virtuálních strojů (Kali linux a Linux Ubuntu 12.04) běžících ve VirtualBoxu, hubu, firewall 

brány Juniper Netscreen SSG5 a notebooku s operačním systémem Windows Vista. Oba stroje jsou 

zapojeny přes hub do Juniper brány. Hub byl zvolen z důvodu simulace port mirroringu, tzn. všechen 

provoz, který je vygenerován z Kali Linuxu portu eth0 (IP adresa 10.0.0.3/24) je také poslán na Linux 

Ubuntu port eth4 (IP adresa 10.0.0.2/24), na kterém je spuštěn aktivní blokovací systém SNORT a 

SNORTSAM. Hub je dále připojen k bráně Juniper na portu eth0/0 (IP adresa 10.0.0.1/24). K portu 

eth0/1 (IP adresa 192.168.3.1/30) je zapojen hostitelský počítač (IP adresa 192.168.3.2/30) vůči 

kterému byly vedeny bezpečnostní útoky. V případě, že bude vygenerován bezpečnostní útok z Kali 

linux stroje proti hostitelskému počítači, tak se systém SNORTSAM připojí přes telnet k firewall 

bráně Juniper a spustí skript, který aplikuje nakonfigurovanou bezpečnostní politiku pro zablokování  

4.1 Logická topologie zapojení pro testování autokonfiguračních skriptů v simulačním 

prostředí GNS3 
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IP adresy (v tomto případě 10.0.0.3/24). 

  Fyzická topologie (Obr 4.2) se skládá ze dvou notebooků připojených k bráně Juniper 

Netscreen SSG5. Na prvním počítači Lenovo (Obr 4.3) je spuštěn simulační software GNS3 

s virtuálním stroji Kali Linux, Linux Ubuntu, hub prostředí GNS3 a cloud s nastaveným fyzickým 

rozhranním ethernet notebooku. Na rozhranní ethernet je nastavena IP adresa 10.0.0.2/24 a je 

připojeno k bráně na rozhranní eth0/0. Hostitelský počítač je propojen s bránou Juniper na portu eth0/1 

(IP 192.168.3.1). Síťové rozhranní hostitelského počítače je nastaveno s IP adresou 192.168.3.2/24. 

Na hostitelském počítači je nainstalován WAMP server s DVWA portálem, který záměrně obsahuje 

základní bezpečnostní  nedostatky proti kterým lze soustředit generované útoky. 

 

4.2 Fyzická topologie zapojení pro testování autokonfiguračních skriptů v prostředí GNS3 

 



 

Návrh topologie pro testování autokonfiguračních skriptů v prostředí GNS3. 

 

 

32 

 

4.3 Topologie v prostředí GNS3 notebook Lenovo 

4.1 Nastavení  firewall brány Juniper Netscreen SSG5 

První věc, která je nutná nakonfigurovat na prvku Juniper je skupina (group). Výchozí název 

pro SNORTSAM skupinu je ‘SnortSam’. Způsob jakým SNORTSAM komunikuje s bránou je takový, 

že odstraňuje a přidává IP adresy z nebo do skupiny. SNORTSAM se připojuje na Juniper bránu přes 

telnet, z tohoto důvodu se musí telnet nakonfigurovat příkazem. SNORTSAM se po připojení na prvek 

autentizuje pod uživatelským jménem a heslem.[13] 

- set telnet client enable 

- set admin name “netscreen” – nastavení administrátorského jména netscreen 

- set admin password “netscreen” – nastavení administrátorského hesla netscreen 

Pro komunikaci s hostitelským počítačem a SNORTSAMem je potřeba nakonfigurovat 

rozhranní eth0/0 a eth0/1 (přiřadit IP adresy, povolit telnet, nastavit „untrust“ a „trust“ módy na 

rozhranních). Rozhranní ethernet 0/0 (připojeno k externí síti EXTERNAL_NET, tj. síť, ze které 

přicházejí útoky a konfigurační skripty od systému SNORTSAM)  je přiřazeno do “untrust” zóny, tzn. 

je nutné povolit telnet , aby se SNORTSAM mohl připojit k bráně. Taktéž je telnet omezen pouze pro 

SNORTSAM (10.0.0.2), tzn. žádné jiné zařízení z externí sítě (10.0.0.0/24) se k firewall bráně 

nepřipojí.  

- set interface ethernet0/0 ip 10.0.0.1/24 – nastaví IP adresu na rozhranní eth0/0 

- set interface ethernet0/1 ip 192.168.3.1/24 - nastaví IP adresu na rozhranní 

eth0/1 

- set interface ethernet0/0 manage telnet – povolí telnet na rozhranní eth0/0 

- set interface “ethernet0/0“ zone “Untrust”- přiřadí rozhranní Ethernet 0/0 do 

zóny untrust 

- set interface “ethernet0/1” zone “Trust” - přiřadí rozhranní Ethernet 0/1 do zóny 

trust 

- set admin manager-ip 10.0.0.2 255.255.255.255 – Pouze SNORTSAM (10.0.0.2) 

má administrátorský přístup[14,19]   

Aby mohl SNORTSAM posílat a aplikovat automatické skripty na firewall bránu, tak se musí 

vytvořit skupina (group) a bezpečnostní politiky, které budou tyto příkazy přijímat. Pokud funguje 

telnet z 10.0.0.2 (virtuální stroj ze SNORT/SNORTSAM), tak prvním příkazem se vytvoří skupina 

[19]: 

- set group address untrust “SnortSam” – vytvoření skupiny SnortSam 
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U druhého příkazu záleží, kolik je definovaných vstupních pravidel. Z příkazu get config  

v příkazovém řádku brány lze zjistit nastavené politiky, které se budou používat (příkazy ve tvaru set 

policy). Pravidla nejsou seřazena v pořadí podle čísla id, ale v pořadí jakým byly vykonány 

v příkazovém řádku. Pravidla se čtou shora dolů a číslo ID se využívá pouze pro přemístění 

pravidel.[19] 

- set policy id 0 from "Trust" to "Untrust"  "Any" "Any" "ANY" permit log 

- set policy id 2 from "Untrust" to "Trust"  "SnortSam" "Any" "ANY" deny 

- set policy id 1 from "Untrust" to "Trust"  "Any" "Any" "ANY" permit 

 

Prvním příkazem (id 0) se loguje odchozí provoz z (trust (HOME_NET) do untrust 

(EXTERNAL_NET). Druhým příkazem přidává SNORTSAM IP adresu (do skupiny SnortSam), která 

má být zablokována, pravidlo používá globální “deny” pravidlo. Třetí pravidlo povoluje ostatní provoz 

z untrust (EXTERNAL_NET) do trust (HOME_NET), který není zablokován druhým pravidlem. Tyto 

pravidla umožňují SNORTSAMu se připojit přes telnet na bránu přidát IP adresu, která má být 

zablokována. 
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5       Testování autokonfiguračních skriptů s ohledem na 

realizovanou hrozbu 

Počáteční test se skládal ze zablokování jednoduchého ping testu ze strany útočníka (Kali 

Linux 10.0.0.3) na hostitele 192.168.3.2. Pro úspěšný test je nejprve nutné správně nakonfigurovat 

všechny síťová rozhranní a ověřit vzájemnou konektivitu systémů. Důležitou věcí je nastavit síťové 

karty obou notebooků na správnou IP adresu. Notebook Lenovo na 10.0.0.2/24 a hostitelský počítač na 

192.168.3.2/30. Na rozhranní eth0 virtuálního stroje, na kterém běží Kali Linux, se nastaví IP adresa 

10.0.0.3/24. Útoky z této IP adresy budou směrovány proti hostiteli, který se nachází ve vnitřní síti 

(HOME_NET 192.168.3.0/30). Z toho důvodu se musí nastavit výchozí brána směrem na Juniper 

firewall (10.0.0.1), úspěšný ping test znázorňuje obrázek 5.1: 

- ifconfig eth0 10.0.0.3/24 

- route add default gw 10.0.0.1   

 

Obrázek 5.1 úspěšný ping test z virtuálního stroje Kali Linux na hostitelský počítač 

Na rozhranní virtuální stroje Ubuntu Linux se systémy SNORT, BARNYARD2 a 

SNORTSAM je přiřazena IP adresa 10.0.0.2/24. Nemusí se nastavovat výchozí brána směrem na 

Juniper firewall (10.0.0.1), protože SNORTSAM komunikuje pouze s Juniper bránou (posílá 

autokonfigurační skripty). Tzn. postačuje ověřit konektivitu pouze mezi SNORT/SNORTSAM 

systémy a firewall bránou (Obr 5.2). 
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- sudo ifconfig eth4 10.0.0.2/24 up 

 

Obrázek 5.2 úspěšný ping test z virtuálního stroje Ubuntu Linux na Juniper firewall bránu 

Pro test funkčnosti celého systému bylo nejprve ověřeno, zda systém SNORT správně reaguje 

na hrozby a generuje výstrahy na konzoli příkazového řádku. V této fázi nemá SNORT nahrána žádná 

pravidla (soubor s pravidly local.rules je prázdný). K otestování funkce SNORT bylo vytvořeno 

základní pravidlo, které vygeneruje výstrahu kdykoli SNORT zaznamená ICMP „echo request“ nebo 

„echo reply“ na interní síť HOME_NET (192.168.3.0/24). Následující příkaz v souboru 

/etc/snort/rules/local.rules splňuje toto pravidlo: [7] 

- alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP test"; sid:10000001; 

rev:001;)  

alert – vygeneruje výstrahu a paket zaznamená, icmp – protokol, který se má na dané pravidlo 

použít, any (zdrojová IP adresa), any (zdrojový port), $HOME_NET (cílová IP adresa 

(192.168.3.0/30)), any (cílový port), msg (message): text zpráv, která se má vypsat do logu nebo při 

výstraze, sid(signature ID): id pravidla SNORTu (jednoznačná identifikace pravidla), rev(revision): 

číslo verze pravidla [15,18] 

Pokud se odstraní komentář z řádku 545 (include $RULE_PATH/local.rules) ve 

/etc/snort/snort.conf souboru, pak SNORT použije při nahrávání soubor local.rules (s vlastními 

pravidly). Pravidlo v souboru local.rules značí, že by měl SNORT vygenerovat výstrahu pokaždé 
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pokud detekuje ping test na interní síť HOME_NET. Po změnách v konfiguračním souboru by se měla 

znovu otestovat správnost konfigurace.[7] 

- sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf 

Tentokrát při procházení výstupu se objeví jedno pravidlo (vytvořené v local,rules) a nahrané 

příkazem include v konfiguračním souboru snort.conf (tabulka 5.1). 

[Rule Port Counts] 

 tcp udp icmp ip 

src 0 0 0 0 

dst 0 0 0 0 

any 0 0 1 0 

nc 0 0 1 0 

s+d 0 0 0 0 

5.1 Nahrané pravidlo při spuštění SNORTu  

SNORT správně nahrál všechny pravidla a konfiguraci. Nyní se může SNORT spustit v NIDS 

módu, tak aby všechny výstrahy byly viditelné na konzoly. SNORT bude spuštěn z příkazové řádky, 

použitím následujících příkazů. 

-A konzole, možnost konzole zobrazuje výstrahy v rychlém režimu na standardní výstup 

-q tichý režim, nezobrazuje banner ani zprávu o stavu 

-u snort spouští SNORT jako následující uživatel po startu 

-g snort spouští SNORT jako následující skupinu po startu 

-c /etc/snort/snort.conf cesta ke konfiguračnímu souboru snort.conf 

-i eth4 rozhranní, na kterém SNORT naslouchá 

- sudo /usr/local/bin/snort -A console -q -u snort -g snort -c/etc/snort/snort.conf -i eth4 

SNORT nyní zpracovává všechny pakety, které přicházejí na rozhranní eth4, porovnává je 

s nahranými pravidly (v tomto případě pouze jednoduchý ping test) a posílá všechny výstrahy, které 

splňují nastavené pravidlo, na konzoli. SNORT ukládá kopii všech výstrah do /var/log/snort. Název 

souboru snort.log.nnnnn. Obrázek 5.3 znázorňuje ping test na hostitelský počítač 192.168.3.2. Ping 

test prošel přes Juniper firewall bránu až na počítač. SNORT zachytil tuto událost a proto vypisuje 

výstrahy na konzolový řádek (Obr 5.4). Z výpisu lze vypozorovat datum, kdy byla výstraha 
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zaznamenána, sid pravidla (10000001), číslo revize (1), o jakou výstrahu se jedná (ICMP test) a z jaké 

zdrojové na jakou cílovou IP adresu je útok (ping test veden).[7]  

 

5.3 Ping test z Kali Linux virtuálního stroje na hostitelský počítač 

 

5.4 Generované výstrahy ping testem, které systémem SNORT zachycuje a loguje do 

příkazového řádku 

Dalším ověřením, zda systém SNORT správně reaguje na výstrahy, je spuštění pingu (Obr 5.5 

a Obr 5.6) ze strany Kali Linux stroje na firewall bránu (10.0.0.1). V tomto případě by neměl ping test 

SNORT zaznamenat, protože pravidlo definuje generovat výstrahu pouze v případě, kdy je ping 

proveden na cílový hostitelský počítač (umístěný v interní síti HOME_NET).Taktéž v konfiguračním 

souboru snort.conf je HOME_NET nastaven na hodnotu 192.168.3.0 (síť, ve které se nachází 

hostitelský počítač).  

 

5.5 Ping test z Kali Linux virtuálního stroje na Juniper firewall bránu 
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5.6 SNORT nereaguje na ping test proti Juniper firewallu 10.0.0.1. 

Tímto byla ověřena správná funkčnost a reakce systému SNORT na generované hrozby z Kali 

Linux stroje. Dalším důležitým krokem je propojit systém SNORT se systémy BARNYARD2 a 

SNORTSAM, tak aby SNORTSAM reagoval na výstrahy generované SNORTem a zaslal 

konfigurační skript pro zablokování IP adresy na bránu Juniper. Pro tuto akci se nejprve vytvoří 

bloková mapa sid-block.map, která musí být umístěna ve stejném adresáři /etc/snort/ (Obr 5.7) jako 

systém SNORT a konfigurační soubor systému BARNYARD2 (Barnyard2.conf). Tzn. nyní stačí 

nadefinovat pouze jeden záznam v tomto souboru, nýbrž soubor s pravidly local.rules obsahuje právě 

jeden příkaz pro zablokování ping utility. 

- 10000001:src, 10 seconds  

Příkaz značí, že se má na základě SNORT výstrahy s sid 10000001, zablokovat daná zdrojová 

IP adresa po dobu 10-ti sekund. Po vytvoření záznamu v blokové mapě se spustí SNORT ve 

výstražném módu:[7] 

- sudo /usr/local/bin/snort -q -u snort -g snort -c /etc/snort/snort.conf -i eth4 

Pokud se vygeneruje ping z Kali Linuxu, tak se výstraha nezobrazí v příkazové řádce, protože 

příkaz nebyl zadán s parametrem –A. Jakmile se ukončí proces SNORT klávesou ctrl + c, tak se 

vygeneruje nový soubor snort.log.(číslo) v adresáři /var/log/snort.[7]  

Po vykonání následujícího příkazu se spustí BARNYARD2 tak, aby detekoval události. 

Následující příkaz vykoná požadovanou akci viz. Příloha A:[7] 

- sudo barnyard2 -c /etc/snort/barnyard2.conf -d /var/log/snort -f snort.u2 -w 

/var/log/snort/barnyard2.waldo \ -g snort -u snort 

- c /etc/snort/barnyard2.conf – cesta ke konfiguračnímu souboru BARNYARD2 

- d /var/log/snort – složka pro náhled výstupních souborů systému SNORT 

- f snort.u2 – název souboru, do kterého má BARNYARD2 nahlédnout ve zmíněné 

složce výše 

- w /var/log/snort/barnyard2.waldo – umístění souboru waldo (záložního souboru)    

-  u snort – spustí BARNYARD2 jako následující uživatel po inicializaci 

- g snort – spustí BARNYARD2 jako následující skupina po inicializace  
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BARNYARD2 se inicializuje a poté začne zpracovávat výstrahy v souboru adresáře 

/var/log/snort/snort.u2.nnnnnn a bude je zapisovat přímo na konzolový výstup. Po zapsání bude opět 

čekat na další generované výstrahy v adresáři /var/log/snort. BARNYARD2 bude využívat pro 

komunikaci ze SNORTSAMem blokovou mapu sid-block.map. Taktéž z výstupního logu lze vyčíst, 

že se úspěšně připojil k systému SNORTSAM (localhost / mykey). Po spuštění bude tedy 

BARNYARD2 čekat na výstupní data od SNORTu. Z Kali Linux stroje je inicializován ping na 

cílovou oběť 192.168.3.2, BARNYARD2 začne zpracovávat a generovat výstrahy na výstup (které 

SNORT zapisuje do var/log/snort). Výstup generuje výstrahy od systému SNORT (Příloha). Nyní je 

zaznamenáván ping test z 10.0.0.3 na 192.168.3.2. Záznam obsahuje: datum a čas, protokol, číslo sid, 

klasifikaci a revizní číslo. Proces se ukončí zmáčknutím klávesové zkratky ctrl + c.[7]  

V posledním kroku se spustí SNORTSAM příkazem, kde je potřeba zadat cestu ke 

konfiguračnímu SNORTSAMu:  

- sudo snortsam  /etc/snort/snortsam.conf  

SNORTSAM po zadání příkazu aktivuje modul pro netscreen/Juniper bránu a taktéž se 

k bráně připojí přes telnet. Mezi virtuálním strojem a bránou Juniper je zachytáván síťový provoz 

pomocí Wiresharku, který znázorňuje log, kdy se SNORTSAM připojí na bránu a další log zobrazuje 

události během blokovacího cyklu (dostupné v příloze A). SNORTSAM je nyní připraven zpracovávat 

výstrahy od SNORTu. Na základě sid definované v sid-block.map, bude SNORTSAM generovat 

skripty pro zablokování dané IP adresy (v tomto případě 10.0.0.3) na firewall bráně. Pokud by dané 

pravidlo s sid číslem nebylo zapsáno v blokové mapě, tak SNORTSAM nepošle příkaz k zablokování 

IP adresy na firewall bránu. Příloha znázorňuje log po zadání tohoto příkazu. 

Příkazem get log event na Juniper firewallu lze ověřit, že se skutečně SNORTSAM připojil 

přes telnet a přidal pod skupinou SnortSam prvek 10.0.0.3 k zablokování pod uživatelem netscreen 

z IP adresy 10.0.0.2 a daného tcp portu. IP adresa 10.0.0.3 je zablokována v zóně “untrust” po dobu 10 

sekund. Na jak dlouho se má daná IP adresa zablokovat určuje záznam v blokové mapě. Tzn. po 

uplynutí 10-ti sekund se zruší zablokování ping testu na 192.168.3.2 a ping začne znovu procházet. 

Správnou funkci rovněž potvrzuje ping ze strany Kali Linux stroje, kdy je ping aktivní pouze prvních 

6 paketů, posléze je ping neaktivní po dobu 10-ti sekund a následně je opět aktivní po dobu 10-ti 

sekund. Počáteční reakční doba zablokování ping testu byla vždy 6 paketů. Všechny naměřené 

výsledky z tohoto testu jsou uvedeny v příloze. 

Všechny 3 systémy je nutné spustit v tomto pořadí SNORT, SNORTSAM a nakonec 

BARNAYARD2.  
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5.1 Zablokování DoS útoku na hostitelský počítač 

Cílem tohoto testu je zablokování DoS útoku ze strany Kali Linux stroje na hostitelský 

počítač. Autokonfigurační systém by měl zareagovat při tomto testu zablokováním IP adresy na 30 

sekund, ze kterého útok pochází (v tomhle příkladu IP adresa 10.0.0.3). Nejprve je tedy potřeba 

nastavit útok na straně Kali Linuxu. Útok je proveden pomocí utility hping3.[16] 

- hping3 –c 10000 –d 120 –S –w 64 –p 80 192.168.3.2 

hping3 – název binární aplikace 

-c počet paketů, které se mají poslat 

-d velikost paketů, které jsou poslány na cílovou oběť 

-S zasílaní pouze tcp SYN paketů 

-w velikost TCP okna 

-p cílový port (80 http port) 

- cílová IP adresa  

Útok je spuštěn bez inicializace SNORTu, aby se potvrdila správná funkce oproti cílovému 

hostu. Na hostitelském počítači běží program wireshark, který potvrzuje správnou funkci. Ze 

zachyceného provozu ve wiresharku lze vyčíst mnoho tcp SYN žádosti na port 80 (výpis ze 

zachyceného provozu je v příloze). 

Tímto se potvrdila funkčnost celého útoku a nyní je potřeba vygenerovat útok z Kali Linux 

stroje a zároveň aktivovat bezpečnostní systém (SNORT,BARNYARD2 a SNORTSAM). Do souboru  

lokálních pravidel local.rules (v /etc/snort/rules) je nutné přidat další pravidlo, na které vygeneruje 

SNORT výstrahu při DOS útoku na port tcp 80 (http).  

- alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (flags: S; msg:“Possible TCP DoS“; flow: 

stateless; detection_filter: track by_src, count 1, seconds 10; sid:10000003; 

rev:003;) 

alert – vygeneruje výstrahu a paket zaznamená, tcp – protokol, který se má na dané pravidlo 

použít, any (zdrojová IP adresa), any (zdrojový port), $HOME_NET (cílová IP adresa 

(192.168.3.0/30)), 80 (cílový port), flags příznak se používá pro kontrolu, jestli se v tcp segmentu 

nachází tcp návěští (v příkladu S – SYN Synchronize Sequence Numbers), msg (message): text 

zprávy, která se má vypsat do logu nebo při výstraze, flow používá se ve spojení se sledováním relace. 

Umožňuje, aby se pravidla aplikovala pouze na určitý směr toku provozu (stateless – spouští se bez 

ohledu na stav procesoru toku dat, užitečné pro pakety, které jou určeny k zahlcení (pádu) zařízení, 
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detection_filter: definuje rychlost, která musí být překročena zdrojovým nebo cílovým hostem než 

může pravidlo vygenerovat údalost track by_src – rychlost je sledována podle zdrojové IP adresy 

tzn., že je počet udržován pro každou unikátní zdrojovou IP adresu, count – maximální počet 

povolených souhlasných pravidel v sekundách, předtím než je překřočen limit detekčního filtru, 

seconds – časová perioda, přes kterou narůstá počet, sid(signature ID): id pravidla SNORTu 

(jednoznačná identifikace pravidla), rev(revision): číslo verze pravidla[15,18] 

Aby SNORTSAM zareagoval na nové pravidlo vytvořené v souboru local.rules, tak se musí 

aktualizovat bloková mapa sid-block.map. Tzn přidat záznam s sid 10000003, který jednoznačně 

identifikuje pravidlo a blokuje zdrojovou IP adresu po dobu 30 sekund. 

- 10000003:src, 30 seconds  

V tomto bodě jsou všechny bezpečnostní systémy připraveny zablokovat DoS útok na 

hostitelský počítač. Tzn. spustí se systém SNORT, SNORTSAM a BARNYARD2: 

- sudo /usr/local/bin/snort -q -u snort -g snort -c /etc/snort/snort.conf -i eth4 

- sudo snortsam /etc/snort/snortsam.conf 

- sudo barnyard2 -c /etc/snort/barnyard2.conf -d /var/log/snort -f snort.u2 -w 

/var/log/snort/barnyard2.waldo \ 

Po spuštění http DoS útoku utilitou hping3 z Kali Linux stroje (10.0.0.3) na hostitelský počítač 

192.168.3.2 začne SNORT generovat výstrahy s sid:10000003. BARNYARD2 zaznamenává tyto 

výstrahy, kterou jsou v rychlém sledu zpracovávany. Z výstupní konzole lze vyčíst datum a čas 

výstrahy SNORT s daným sid 10000003, z jaké IP adresy (10.0.0.3) a jakého tcp portu je útok veden 

na cílovou IP adresu (192.168.3.2) tcp port 80. Systém SNORTSAM zaznamená výstrahu s daným sid 

10000003, připojí se přes telnet na prvek Juniper netscreen a aplikuje pravidlo pro zablokování dané 

IP adresy (právě na zakladě daného sid). S výstupu programu lze vyčíst, že je zablokována IP adresa 

10.0.0.3 po dobu 30 sekund na základě výstrahy s sid 10000003. Pokud útok běží z Kali Linux stroje 

déle než 30 sekund, tak SNORTSAM automaticky prodlouží dobu zablokování o dalších 30 sekund. 

Že systém úspěšně zablokoval IP adresu, potvrzuje výpis záznamu logu get event na prvku Juniper 

Netscreen. IP adresa 10.0.0.3 byla zablokována pod skupinou SnortSam v zóně untrust. Po uplynutí 

testu je IP adresa automaticky opět odblokována. Reakční doba na DoS útok byla 6 paketů. Tzn 6 

paketů úspěšně prošlo až na hostitelský počítač něž byl útok zablokován SNORTSAMem na prvku 

Juniper Nescreen. Všechny výsledky testů jsou uvedeny v příloze.    
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5.2 Obrana proti skenovacím systémům vyhledávajících bezpečnostní 

nedostatky  

Tento test umožňuje program Openvas na Kali Linuxu. Systém OpenVAS je automaticky 

nainstalován v aplikacích. Před prvním testem je nutné OpenVAS aktualizovat a zkontrolovat 

nastavení. OpenVAS se nachází po kliknutí na Aplikace v Kali Linux -> Vulnerability Analysis -> 

OpenVAS. Nejprve se tedy spustí počáteční aktualizace programu pod záložkou OpenVA se zvolí 

openvas feed update. Po kliknutí se inicializuje terminálové okno, ve které lze sledovat průběh 

aktualizace. Po dokončení aktualizací se zkontroluje, zda je program a všechny jeho součástí správně 

nainstalovány (volba openvas check setup). Program je připraven k použití po kliknutí na volbu 

openvas start. OpenVAS využívá webový bezpečnostní asistent Greenbone. Pro přístup do webového 

programu je nutné zadat stránku https://127.0.0.1:9392. Po zádání se objeví stránka Greenbone, která 

vyzývá uživatele k zadání přístupového jména a hesla. Toho je nejprve nutné vytvořit příkazem v 

terminálu.[17, 20] 

- openvasmd --create-user=admin --new-password=admin  

Po vytvoření uživatele s daným heslem je možné se přihlásit k aplikaci. Po přihlášení se objeví 

hlavní stránka s proběhlými skenovacími testy. Před samotným testem se musí vytvořit nový cíl. To se 

provede kliknutím na volbu targets v záložče configuration. Nový cíl se vytvoří po kliknutí na 

hvězdičku umístěnou v liště. Nyní se vyplní název cíle (victim), v kolonce Hosts se uvede cílová IP 

adresa (192.168.3.2). Port list (seznam portu) byl ponechán na výchozí hodnoty (All IANA assigned 

TCP). Ve volbě Alive test je možné vybrat typ testu, který se má vykonat proti cílovému hostiteli (zde 

zvoleno scan config default). Nový cíl se vytvoří po kliknutí na create target. V této fázi je vše 

připraveno k vykonání testu proti cíli. Nový test se vytvoří kliknutím na tasks v záložce Scan 

Management, dále kliknutím na hvězdičku v záložce. Zde se uvede název testu, ve Scan Targets se 

zvolí název cíle (victim) a v možnosti scan config se vybere typ testu, který se má spustit (vybráno full 

and fast ultimate). Test se spustí kliknutím na create task. Posléze je možné sledovat průběh testu. Po 

skončení testu se objeví podrobná zpráva z testu, ze které lze vyčíst, na jaké bezpečnostní hrozby je 

cílový host náchylný. Objevené bezpečnostní nedostatky jsou setříděny podle jejich priority. U každé 

je pak uveden i popis a tcp port. [17, 20]  

Na cílovém hostiteli byla nainstalována webová stránka DVWA, ktera běží na wamp serveru. 

Stránka obsahuje záměrně bezpečnostní nedostatky vůči, kterým lze útok vést.  

Počateční test z Kali Linux stroje byl spuštěn bez přítomnosti bezpečnostního systému 

SNORT.  

https://127.0.0.1:9392/
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Dalším krokem je nastavit systémy SNORT a SNORTSAM, tak aby reagovaly na skenování 

ze strany Kali Linuxu programu OpenVAS. Pro tento účel je nutné nejprve stáhnout nejnovější verzi 

SNORT pravidel (ze stránek www.snort.org) a pravidla aktualizovat v souboru local.rules 

nacházejícího se v etc/snort/rules. Soubor s pravidly, které udržuje organizace SNORT aktualizovány 

se nazývá community-rules.tar.gz. Po stažení pomocí příkazu wget je nutné soubory extrahovat: 

- tar -xvzf community-rules.tar.gz 

Archiv obsahuje 5 souborů (AUTHORS, community.rules, LICENSE, sid-msg.map, VRT-

License). Pravidla obsahuje soubor community.rules a popis pravidel sid-msg.map. Soubor s pravidly 

(community.rules) se musí zkopírovat do etc/snort/rules a přejmenovat na local.rules, protože 

konfigurační soubor SNORTu obsahuje cestu k souboru s názvem local.rules. Aby systém 

SNORTSAM reagoval na nové výstrahy, tak je potřeba aktualizovat blokovou mapu sid-block.map (v 

etc/snort). Tzn. všechny sid v souboru sid-block.map jednoznačně odkazují na sid v souboru 

local.rules. K tomuto kroku byl použit soubor sid-msg.map, který seřazuje všechny sid podle čísel od 

nejmenších po největší. Pro všechny pravidla je nastavena doba blokování na 10 sekund. 

Nyní jsou všechny systémy připraveny pro testování. Tzn. Z Kali Linuxu programu OpenVAS 

je zahájen nový test s názvem target. Před tím než je test spuštěn jsou inicialovány SNORT, 

SNORTSAM a BARNYARD2.   

- sudo /usr/local/bin/snort -q -u snort -g snort -c /etc/snort/snort.conf -i eth4 

- sudo snortsam /etc/snort/snortsam.conf 

- sudo barnyard2 -c /etc/snort/barnyard2.conf -d /var/log/snort -f snort.u2 -w 

/var/log/snort/barnyard2.waldo \ 

Pokud se všechny systémy výše spustí dříve, než je započato skenování z programu 

OpenVAS, tak po spuštění testu z OpenVas je skenování ihned zablokováno (pravidly s sid:368 a 384) 

a hloubkový test neproběhne. Pravidla jsou uvedeny v příloze. Pravidlo s sid 368 vygeneruje výstrahu 

na protokol icmp ping BSD typ s hodnotou ICMP 8 a daným obsahem. Třída této výstrahy je misc-

activity, což značí, že se jedná o nízkou prioritu. Pravidlo s sid 384 blokuje také icmp ping, ale nemusí 

souhlasit daný obsah, tzn výstraha je vygenerována bez ohledu na obsah ICMP ping zprávy. Tzn. při 

počátečním spouštění OpenVAS nejprve testuje dostupnost cílového hostitele pomocí ping testu a ping 

testu s daným vzorem, proto je test ihned zablokován na Juniper bráně SNORTSAMem a test je tedy 

ukončen. Aby proběhl hloubkový test a OpenVAS nepřerusil testování hned po neúspěšném pingu, tak 

se musí všechny 3 systémy spustit později než OpenVAS skenování. Nejprve se tedy spustí test z 

programu OpenVAS, až projde úspěšně ICMP ping test (lze ověřit např. spuštěním wiresharku na 

cílovém hostiteli), tak teprve potom se spustí bezpečnostní systémy na Ubuntu Linux virtuálním stroji. 

SNORT začne reagovat na sken z OpenVAS skenu generováním výstrah. Výstrahy jsou zachyceny 

http://www.snort.org/
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SNORTSAMem, který na základě daných sid začne posílat příkazy k zablokování IP adresy 10.0.0.3. 

Výsledky testu a pravidla, podle kterých se generují výstrahy, jsou uvedeny v příloze [15].  

První výstraha s sid 402 reaguje na icmp protokol zprávu (Destination unreachable port 

unreachable, hodnota v icmp zprávě musí být 3. Taktéž reference obsažená v samotném pravidlu 

umožňuje odkázat na externí identifikační systém útoku. Třída výstrahy je nastavena na nízkou 

úroveň.[15]  

Výstraha 634 blokuje udp datagramy s udp porty 10080 až 10081, jedná se o indikátor 

skenování Amanda. Ve zprávě musí být obsaženo Amanda a třída útoku je střední (pokus o únik 

informací).  

Pravidlo s sid 1417 blokuje udp na port 161 (protokol SNMP žádost udp), třída útoku je 

střední, jedná se pokus o únik informací.  

Pravidlo s sid 1419 blokuje udp na port 162 (protokol SNMP trap udp), třída útoku je střední, 

jedná se pokus o únik informací.   

Pravidlo s sid 1867 blokuje udp na port 177 (protokol X11 xdmcp dotaz na informace), 

obsahem zprávy musí být uvedený vzor. Třída útoku je střední, jedná se pokus o únik informací. 

Pravidlo s sid 1420 blokuje tcp na port 162 (protokol SNMP trap tcp), třída útoku je střední, 

jedná se pokus o únik informací. 

Pravidlo s sid 1421 blokuje tcp na port 705 (protokol SNMP agent X tcp žádost), třída útoku je 

střední, jedná se pokus o únik informací. 

Pravidlo s sid 1418 blokuje tcp na port 161 (protokol SNMP žádost tcp), třída útoku je střední, 

jedná se pokus o únik informací. 

Pravidlo s sid 365 blokuje icmp na jakýkoli port (protokol ICMP nedefinovaný kód), třída 

útoku je nízká, hodnota v icmp zprávě musí být 8. 

Pravidlo s sid 1564 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76) (server web aplikace login.htm přístup), třída útoku je 

střední, ve zprávě musí být obsaženo login.htm. Jedná se pokus o přístup k potenciálně napadnutelným 

webovým stránkám. 

Pravidlo s sid 2152 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace test.php přístup), třída útoku je 

střední, ve zprávě musí být obsaženo test.php. Jedná se pokus o přístup k potenciálně napadnutelným 

webovým stránkám. 
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Pravidlo s sid 1029 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server 2S  skript, který se pokouší získat přístup 

k prohlížení stránek), třída útoku je vysoká (útok na webové aplikace), ve zprávě musí být obsaženo 

/scripts/. Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám. 

Pravidlo s sid 2028 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) jakýkoli port  (Protokol RPC  

pokus o přetečení tcp (hesla)), útok musí obsahovat specifické nastavení (SNORT musí zkontrolovat 

první 4 bajty užitečného pole tcp segmentu, dále kontrola užitečného pole (pro specifický obsah) 

začíná od 16 bajtu, třída útoku je střední (dekódování RPC žádostí) 

Pravidlo s sid 3463 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace  awstats přístup), obsahem musí 

být awstats.pl. Třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným 

webovým stránkám).  

Pravidlo s sid 812 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace  pokus o přístup k verzi 

webplus), obsahem musí být :"/webplus?about". Třída útoku je střední. Jedná se o pokus o únik 

informací 

Pravidlo s sid 820 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o průchod k adresáři), 

třída útoku je vysoká (útok na webové aplikace), ve zprávě musí být obsaženo :"/apexec.pl" a 

:"template=../".  

Pravidlo s sid 1998 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k calendar.php), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/calendar.php"  

Pravidlo s sid 2565 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k modules.php), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/modules.php" 

Pravidlo s sid 1301 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k admin.php), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o únik informací), ve zprávě musí být obsaženo :"/admin.php" 

Pravidlo s sid 1996 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k viralator.cgi), 
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třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/viralator.cgi" 

Pravidlo s sid 974 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (SERVER-IIS Microsoft Windows IIS pokus o průchod 

k adresáři), třída útoku je vysoká (jedná se o webový útok), ve zprávě musí být obsaženo :"/5C" 

Pravidlo s sid 1564 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace login.htm přístup), třída útoku je 

střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), ve zprávě musí 

být obsaženo :"/login.htm" 

Pravidlo s sid 2276 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, Oracle portal demo přístup), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/pls/portal/PORTAL_DEMO"; 

Pravidlo s sid 31978 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (OS-OTHER Bash CGI pokus o proměnné vniknutí 

prostředí), třída útoku je vysoká (Jedná se o pokus o získání přístupu k administrátorskému 

privilegovanému ůčtu), http hlavička 

Pravidlo s sid 32336 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (OS-OTHER Bash CGI pokus o proměnné vniknutí 

prostředí), třída útoku je vysoká (Jedná se o pokus o přístup získání přístupu k administrátorskému 

privilegovanému ůčtu), http cookie 

Pravidlo s sid 824 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, php.cgi přístup), třída útoku je 

střední (Jedná se o pokus o únik informací), ve zprávě musí být obsaženo :"/php.cgi" 

Pravidlo s sid 1557 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, DCShop auth_user_file.txt 

přístup), třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým 

stránkám), ve zprávě musí být obsaženo :"/auth_data/auth_user_file.txt 

Pravidlo s sid 2071 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, post32.exe přístup), třída útoku 

je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), ve zprávě 

musí být obsaženo :"/post32.exe 
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Pravidlo s sid 1122 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k souboru 

/etc/passwd), třída útoku je střední (Jedná se o pokus o únik informací), ve zprávě musí být obsaženo 

:"/etc/pass 

Pravidlo s sid 1877 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k printenv), třída 

útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), ve 

zprávě musí být obsaženo :"/printenv 

Pravidlo s sid 1002 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (SERVER-IIS cmd.exe, pokus o přístup k 

příkazovému řádku), třída útoku je vysoká (jedná se o webový útok), ve zprávě musí být obsaženo 

:"cmd.exe 

Pravidlo s sid 1543 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k cgiwrap), třída 

útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), ve 

zprávě musí být obsaženo :"/cgiwrap 

Pravidlo s sid 808 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k webdriver), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o únik informací), ve zprávě musí být obsaženo :"/webdriver 

Pravidlo s sid 1880 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k oracle web 

server aplikaci), třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným 

webovým stránkám), ve zprávě musí být obsaženo :"/ows-bin/" 

Pravidlo s sid 858 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k filemail), třída 

útoku je střední (Jedná se o pokus o únik informací), ve zprávě musí být obsaženo :"/filemail.pl 

Pravidlo s sid 2148 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k BLNews 

objects.inc.php4), třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným 

webovým stránkám), ve zprávě musí být obsaženo :"/objects.inc.php4 

Pravidlo s sid 1713 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k cgforum.cgi), 
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třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/cgforum.cgi 

Pravidlo s sid 1826 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k WEB-INF), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/WEB-INF 

Pravidlo s sid 1142 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup  /....), třída útoku 

je střední (Jedná se o pokus o únik informací), ve zprávě musí být obsaženo :"/.... 

Pravidlo s sid 2002 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o vzdálené zahrnutí 

cesty), třída útoku je vysoká (Jedná se o webový útok), ve zprávě musí být obsaženo :".php a path="; 

fast_pattern:only; http_uri; pcre:"/path=(https?|ftps?|php)/Ui 

Pravidlo s sid 2242 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k ddicgi.exe), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/ddicgi.exe 

Pravidlo s sid 1831 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o jigsaw DoS útok), třída 

útoku je vysoká (Jedná se o webový útok), ve zprávě musí být obsaženo :"/servlet/con"; http_uri; 

pcre:"/\x2Fcon\b/Ui 

Pravidlo s sid 2057 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k helpout.exe), 

třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným webovým stránkám), 

ve zprávě musí být obsaženo :"/helpout.exe 

Pravidlo s sid 441 blokuje icmp na interní síť (192.168.3.0) jakýkoli port (Protokol ICMP 

router advertisement), ICMP zpráva musí obsahovat kód 0, typ ICMP je 9, třída útoku je nízká (Jedná 

se o různou aktivitu) 

Pravidlo s sid 404 blokuje icmp na interní síť (192.168.3.0) jakýkoli port (blokuje zprávu 

ICMP PROTOCOL-ICMP Destination Unreachable Protocol Unreachable), ICMP zpráva musí 

obsahovat kód 2, typ ICMP je 3, třída útoku je nízká (Jedná se o různou aktivitu) 

Pravidlo s sid 2225 blokuje tcp na interní síť (192.168.3.0) HTTP_PORTS obsažené 

v konfiguračním souboru snort.conf (řádek 76)  (server web aplikace, pokus o přístup k Linksys 
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BEFSR41 gozila.cgi), třída útoku je střední (Jedná se o pokus o přístup k potenciálně napadnutelným 

webovým stránkám), ve zprávě musí být obsaženo :/gozila.cgi. 
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6 Úspěšnost a použití řešení v dané konfiguraci 

Tabulka 6.1 znázorňuje zablokované útoky systémem SNORTSAM. Útoky jsou rozděleny 

podle čísla sid výstrahy, které vygeneroval systém SNORT (a systém SNORTSAM zablokoval), dále 

podle třídy útoku (nízká, střední a vysoká), popisu a druhu útoku a pomocí kterého protokolu na daný 

TCP nebo UDP port byl útok generován. Všechny útoky byly generovány z Kali Linux virtuálního 

stroje (EXTERNAL_NET) nástroj OpenVas. Celkem bylo zachyceno 49 bezpečnostních útoků, z toho 

7 útoků s vysokou třídou, 36 útoků se střední třídou a 6 útoků s nízkou třídou. SNORTSAM 

zablokoval i útoky s vysokou prioritou, tzn. útoky, které se snažily získat kompletní přístup k cílové 

oběti (k dané aplikaci a využít ji ve svůj prospěch) nebo administrátorský privilegovaný přístup.  U 

střední třídy útoků se jednalo o pokusy o únik informací nebo využití některého z nedostatků dané 

aplikace. U vysoké a střední třídy byly útoky vedeny hlavně prostřednictvím tcp protokolu na cílové 

porty obsažené v HTTP_PORTS. HTTP_PORTS se nachazí v konfiguračním souboru na řádku 76 

snort.conf SNORTu (adresář /etc/snort/). Příloha znázorňuje obsah tohoto řádku.  U nízké třídy útoku 

se jednalo především pouze o zprávy protokolu ICMP, které zjišťovaly dostupnost cílového hostitele. 

Výstrahy ICMP byly generovány na základě obsahu zprávy (buď podle kódu nebo přesně 

nadefinovaného vzoru). ICMP zprávy byly generovány proti jakémukoliv cílovému TCP nebo UDP 

portu. 
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sid 

výstrahy 
třída útoku 

druh útoku, zablokované 

služby 
protokol 

cílový 

TCP 

port 

cílový 

UDP 

port 

402 nízká (rúzná aktivita) 
PROTOCOL-ICMP Destination 

Unreachable Port Unreachable 
ICMP any any 

634 střední (únik informací) indikátor skenování Amanda UDP - 
10080, 

10081 

1417 střední (únik informací) protokol SNMP žádost udp UDP - 161 

1419 střední (únik informací) protokol SNMP trap udp UDP - 162 

1867 střední (únik informací) 
protokol X11 xdmcp dotaz na 

informace 
UDP - 177 

1420 střední (únik informací) protokol SNMP trap tcp TCP 162 - 

1418 střední (únik informací) protokol SNMP žádost tcp TCP 161 - 

1421 střední (únik informací) 
protokol SNMP agent X tcp 

žádost 
TCP 705 - 

365 nízká (rúzná aktivita) 
protokol ICMP nedefinovaný 

kód 
ICMP any any 

1564 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace login.htm 

přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

2152 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace test.php 

přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1029 
vysoká (útok na webové 

aplikace) 

server 2S  skript, který se 

pokouší získat přístup 

k prohlížení www stránek 

TCP 
HTTP_

PORTS 
- 

2208 
střední (dekódování RPC 

žádostí) 

Protokol RPC  pokus o přetečení 

tcp (hesla) 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

3463 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace  awstats 

přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

812 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace  pokus o 

přístup k verzi webplus 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

820 
vysoká (útok na webové 

aplikace) 

server web aplikace, pokus o 

průchod k adresáři 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1998 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k calendar.php 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

2565 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k modules.php 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1301 střední (únik informací) 
server web aplikace, pokus o 

přístup k admin.php 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1996 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k viralator.cgi 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

974 
vysoká (útok na webové 

aplikace) 

SERVER-IIS Microsoft 

Windows IIS pokus o průchod k 

adresáři 

TCP 
HTTP_

PORTS 
- 
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1564 střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

Server web aplikace login.htm 

přístup 

TCP HTTP_

PORTS 

- 

2276 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, Oracle 

portal demo přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

31978 

vysoká (získání přístupu 

k administrátorskému 

privilegovanému ůčtu) 

(http hlavička) 

OS-OTHER Bash CGI pokus o 

proměnné vniknutí prostředí 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

32336 

vysoká (získání přístupu 

k administrátorskému 

privilegovanému ůčtu) 

(http cookie) 

OS-OTHER Bash CGI pokus o 

proměnné vniknutí prostředí 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

824 střední (únik informací) 
server web aplikace, php.cgi 

přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1557 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, DCShop 

auth_user_file.txt přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

2071 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, post32.exe 

přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1122 střední (únik informací) 
server web aplikace, pokus o 

přístup k souboru /etc/passwd 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1877 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k printenv 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1002 
vysoká (útok na webové 

aplikace) 

SERVER-IIS cmd.exe, pokus o 

přístup k příkazovému řádku 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1543 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k cgiwrap 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

2002 
vysoká (útok na webové 

aplikace) 

server web aplikace, pokus o 

zahrnutí podvodné cesty 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

808 střední (únik informací) 
server web aplikace, pokus o 

přístup k webdriver 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1880 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k oracle web server 

aplikaci 

TCP 
HTTP_

PORTS 
- 

858 střední (únik informací) 
server web aplikace, pokus o 

přístup k filemail 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

2148 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k BLNews 

objects.inc.php4 

TCP 
HTTP_

PORTS 
- 

1713 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k cgforum.cgi 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1826 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k WEB-INF 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1142 střední (únik informací) server web aplikace, pokus o TCP HTTP_ - 
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přístup  /.... PORTS 

2242 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k ddicgi.exe 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1831 
vysoká (útok na webové 

aplikace) 

server web aplikace, pokus o 

jigsaw dos útok 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

2057 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k helpout.exe 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

1288 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

SERVER-OTHER Microsoft 

Frontpage /_vti_bin/ přístup 
TCP 

HTTP_

PORTS 
- 

441 nízká (rúzná aktivita) 
Protokol ICMP router 

advertisement 
ICMP any any 

384 nízká (rúzná aktivita) PROTOCOL-ICMP PING ICMP any any 

404 nízká (rúzná aktivita) 

PROTOCOL-ICMP Destination 

Unreachable Protocol 

Unreachable 

ICMP any any 

2225 

střední (přístup k 

napadnutelným www 

stránkám) 

server web aplikace, pokus o 

přístup k Linksys BEFSR41 

gozila.cgi 

TCP 
HTTP_

PORTS 
- 

366 nízká (rúzná aktivita) 
PROTOCOL-ICMP PING 

*NIX" 
ICMP any any 

Tabulka 6.1 souhrn všech zablokovaných výstrah  

Tabulka 6.2 znázorňuje počet a rozdělení zablokovaných bezpečnostních útoků. Tabulka je 

rozdělena podle třídy útoku, počtu útoků a počtu útoků vyjádřených v %. Z tabulky je patrné, že 

nejvíce zablokovaných útoků je střední třídy. Z tabulky byly sestrojeny 2 výsečové grafy, které 

graficky znázorňují četnost jednotlivých útoků. Graf 6.1 zachycuje počty jednolivých útoků a graf 6.2. 

procentuální vyjádření počtu zablokovaných útoků. Celkově bylo zachyceno 49 útoků ze skenovacího 

nástroje OpenVas Kali Linuxu.  

Třída útoku Počet útoků 
Počet útoků v 

% 

Vysoká třída útoku 7 14,30% 

Střední třída útoku 36 73,50% 

Nízká třída útoku 6 12,20% 

celkem 49 100% 

Tabulka 6.2 souhrn všech zablokovaných útoků 
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Graf 6.1 znázorňuje počet zablokovaných bezpečnostních útoků rozdělěných podle tříd 

 

Graf 6.2 znázorňuje procentuální vyjádření počtu zablokovaných bezpečnostních útoků 

rozdělěných podle tříd 
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7 Univerzální model zapojení IDS/IPS systémů pro 

testování v praxi 

Obrázek 7.1 znázorňuje univerzální zapojení IDS/IPS systému pro automatickou konfiguraci 

Juniper firewallů. Univerzální topologie se odlišuje od testovací v tom, že je IDS/IPS monitorovací 

systém připojen do interní sítě a opakovač je zcela z topologie odstraněn. Opakovač pouze simuloval 

port mirroring pro síťový provoz. V interní sítí, přes rozhranní eth4, je IDS-IPS systém připojen 

k rozhranní eth0/3 přepínače, přepínač je připojen přes rozhranní eth0/1 k rozhranní eth0/1 Juniper 

firewall brány. Na přepínači (rozhranní eth0/1) je nastaven port mirroring směrem na rozhranní eth0/3, 

tudíž síťový provoz z externí (i interní sítě pokud je nastaveno monitorování odchozího provozu) je 

monitorován IDS/IPS systémem. Pokud je z externí sítě (veřejného internetu) vygenerován útok proti 

uživateli interní sítě, tak je útok zachycen monitorovacím systémem IDS-IPS. Na základě 

vygenerované výstrahy systémem SNORT, zareaguje SNORTSAM připojením přes telnet  na Juniper 

bránu, kde aplikuje konfigurační skript pro zablokování dané IP adresy, ze které útok pochází. Na 

Juniper bráně jou nakonfigurovány bezpečnostní politiky, které blokují útoky. Politiky jsou na 

firewallu tak, že odchozí síťový provoz z interní sítě do externí není blokován (nebo pouze omezen 

tak, aby vyhovoval bezpečnostním pravidlům dané společnosti). 

Výhodou tohoto zapojení je také možnost aplikace SNORT pravidel, které omezují odchozí 

provoz z interní sítě. Tzn. pokud bezpečnostní politika podniku vyžaduje blokování určitého síťového 

provozu nebo dané aplikační služby z interní sítě, tak se mohou přidat do SNORT souboru s pravidly, 

příkazy, které budou generovat dané výstrahy při pokusu využití nepovolené služby interním 

uživatelem (např. stahování filmů a hudby atd.). Princip činnosti je v tomto případě stejný jako u 

pokusu o síťový útok z externí sítě. SNORT vygeneruje výstrahu na základě daného pravidla a systém 

SNORTSAM zareaguje připojením přes telnet k Juniper bráně, kde pomocí skriptu a 

nakonfigurovaných pravidel na Juniper bráně zablokuje danou IP adresu. Nevýhodou tohoto řešení je, 

že bude zablokována rovnou IP adresa a ne jen daný port. Proto, pokud je uživatel připojen ke 

vzdálenému podnikovému serveru (nacházející se za Juniper firewallem), tak bude uživatel kompletně 

odpojen od externí sítě. Interní blokování systému lze využít v případě, že uživatel používá ke své 

pracovní činnosti pouze interní síť anebo pokud krátký výpadek uživatele neovlivní jeho pracovní 

činnost. Dobu blokování interního ůživatele lze také omezit jen na několik tudíž uživatel zjistí, 

vstupuju na nepovolené stránky. 

Juniper nevydal žádný software pro simulaci Juniper Netscreen SSG5 brány, proto bylo nutné 

využít v testovací topologii reálný prvek a propojit jej s virtuálním prostředím GNS3. Počáteční testy 

taktéž probíhaly na virtuálních prvcích Juniper s operačním systémem Junos. Nejprve byla otestována 

verze Junos Olive v prostředí GNS3. V tomto případě Juniper nepříjimal konfigurační skripty systému 
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SNORTSAM a tudíž nedocházelo k zablokování dané bezpečnostní hrozby. V dalším testu byla 

vyzkoušena virtuální verze Juniper prvku SRX (virtuální software se nazývá Juniper firefly perimeter 

vsrx). I v tomto případě se SNORTSAM neúspěšně pokusil připojit přes telnet na Juniper prvek a 

nastavit prvek pro zablokování útoku. Proto bylo pro testování automatických skriptů použita starší 

verze a to Juniper Netscreen SSG5, kterou oficiálně podporuje SNORTSAM.  

Univerzální topologie počítá s použítím Juniper Netscreen SSG brány, nýbrž testovaná 

topologie  implementovala právě tento prvek a na zákládě výsledků testů byla ověřena správna funkce 

systému. V reálné topologii lze využít jakýkoliv prvek s řady Netscreen. Neboť testovaná topologie 

podporovala příkazy pro tyto prvky se ScreenOS operačním systémem. 

  

 

7.1 Univerzální zapojení IDS-IPS systémů v praxi 
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8  Zhodnocení 

V práci byla ověřěna funkčnost automatického systému pro blokování reálných 

bezpečnostních hrozeb, vyskytujících se v počítačových sítích. Navržená topologie i funkčnost celého 

systému je navržena pro možné nasazení v realné podnikové síti. Systém byl testován s reálným 

prvkem Juniper Netscreen SSG5, který přijímal příkazy pro zablokování IP adresy od systému 

SNORTSAM. Navržený systém během všech testů dokázal zachytit různé druhy bezpečnostních 

hrozeb (útoky DoS, skenovací mechanismy pro napadení dané aplikace, aplikace snažící se získat 

přístup k administrátorskému účtu atd.). Tzn. systém je schopen zablokovat i útoky s vysokou třídou. 

Podle provedených testů ovšem systém zachytil nejvíce útoků střední třídy (útoky pokoušející se 

vyhledat bezpečnostní nedostaky na cílovém hostiteli). Návrh počítá s umístěním autokonfiguračního 

systému do interní sítě, kde je monitorování síťového provozu dosaženo pomocí port mirroringu na 

přepínači. Celková citlivost detekce bezpečnostních útoků závisí na konfiguraci a počtu 

bezpečnostních pravidel, které obsahuje soubor s pravidly a také doba, po kterou je daný útok 

zablokován nebo přerušen. Příliš nízká doba blokování může vést k nestabilitě systému a k možnému 

riziku, že útok bude úspěšný. Doba blokování by měla souviset s daným typem bezpečnostní hrozby. 

Ke správné funkci i obranně proti útokům je nutné provádět pravidelné bezpečnostní audity, při 

kterých jsou simulovány nejnovější bezpečnostní útoky. Taktéž je nutné pravidelně aktualizovat 

pravidla. V případě SNORTu existuje nástroj na automatickou aktualizací pravidel, která jsou stažena 

ze stránek snort.org. Nástroj se nazývá PulledPork.  

Výhodou systému je, že automaticky nastavuje Juniper firewall pro zablokování 

bezpečnostních útoků, pokud se objeví nová hrozba, stačí jen aktualizovat soubor s pravidly. Nemusí 

se obtížně měnit konfigurace všech bezpečnostních politik na Juniper firewallu. Systém zjednodušuje 

administrátorskou činnost a zvyšuje efektivitu síťového bezpečnostního systému. Névyhodou systému 

je, že blokuje pouze externí IP adresu. Neblokuje útok na základě portu, ze kterého útok pochází.      
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Přílohy 

V této příloze jsou uvedeny veškeré nastavené parametry systému a výsledky testů. 
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Seznam příloh 

Příloha: Výsledky ověření funkčnosti automatického blokovacího systému   
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Příloha: 

 

Výpis konfiguračního souboru SNORT.conf  

# Setup the network addresses you are protecting 

ipvar HOME_NET 192.168.3.0/24 

 

# List of ports you run web servers on 

portvar HTTP_PORTS 

[80,81,311,383,591,593,901,1220,1414,1741,1830,2301,2381,2809,3037,3128,3702, 

4343,4848,5250,6988,7000,7001,7144,7145,7510,7777,7779,8000,8008,8014,8028,8080,8085,8088,8

090,8118,8123,8180 

,8181,8243,8280,8300,8800,8888,8899,9000,9060,9080,9090,9091,9443,9999,11371,34443,34444,41

080,50002,55555] 

 

# Recommended for most installs 

# output unified2: filename merged.log, limit 128, nostamp, mpls_event_types, vlan_event_types 

 output unified2: filename snort.u2, limit 128 

 

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

# 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 

 

 

Výpis konfiguračního souboru BARNYARD2.conf  

janek@ubuntu:/etc/snort$ sudo nano barnyard2.conf  

 

#config utc 

# set the appropriate paths to the file(s) your Snort process is using. 

# 

config reference_file:      /etc/snort/reference.config 

config classification_file: /etc/snort/classification.config 
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config gen_file:            /etc/snort/gen-msg.map 

config sid_file:            /etc/snort/sid-msg.map 

# Step 2: setup the input plugins 

# 

# this is not hard, only unified2 is supported ;) 

input unified2 

 

# alert_fwsam: allow blocking of IP's through remote services 

# ---------------------------------------------------------------------------- 

# output alert_fwsam: <SnortSam Station>:<port>/<key> 

# 

#  <FW Mgmt Station>:  IP address or host name of the host running SnortSam. 

#  <port>:         Port the remote SnortSam service listens on (default 898). 

#  <key>:              Key used for authentication (encryption really) 

#              of the communication to the remote service. 

# 

# Examples: 

# 

# output alert_fwsam: snortsambox/idspassword 

  output alert_fwsam:  localhost:898/mykey 

# output alert_fwsam: 10.0.0.2/borderfw  10.0.0.1/wanfw 

 

 

 

Výpis konfiguračního souboru snortsam.conf  

 

janek@ubuntu:/etc/snort$ sudo nano snortsam.conf 

# 

 defaultkey mykey 

# 

#   Set's the default key for ALL allowed hosts to <key>. 

#   The default key is used when no other key is specified in an ACCEPT option. 

#   You have to use the same key in the snort.conf file in the 

#   "output alert_fwsam line". If the keys, or passwords if you will, don't 

#   match, SnortSam can not decrypt the request from Snort and ignore it. 
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# 

 accept localhost 

# 

#   This option lists Snort sensors that SnortSam is accepting packets from. 

#   You can specify hostname, IP address, IP address and network mask, and 

#   optionally an encryption key used configured for that host or network. 

# 

#   Examples:  accept 10.10.0.0/16, officepassword 

#              accept snort1, hostpassword 

#              accept 192.168.1.1 

# 

#   If the password is omitted, the default key specified with DEFAULTKEY will 

#   be used. You can only specify one host per line, but you can supply 

#   unlimited lines. 

 

# 

#   Example:   netscreen 10.0.0.1 admin mypassword MyBlockGroup MyZone 

netscreen 10.0.0.1 netscreen netscreen 

#   If the group name is omitted, SnortSam will add/remove IP's to/from the 

#   default group called 'SnortSam'. 

#   Also, one can override the default zone name with a custom zone name. The 

#   MyZone parameter is optional. If used, a block group name must also be 

#   specified. 
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Konfigurační soubor Suricata.yaml řádek 275  

 

 

Výstupní log po spuštění systému BARNYARD2 (reakce na ICMP ping test z Kali Linux stroje 

10.0.0.3 na hostitelský počítač 192.168.3.2) 

janek@ubuntu:~$ sudo barnyard2 -c /etc/snort/barnyard2.conf -d /var/log/snort -f snort.u2 -w 

/var/log/snort/barnyard2.waldo \ 

> -g snort -u snort 

[sudo] password for janek:  

Running in Continuous mode 

        --== Initializing Barnyard2 ==-- 

Initializing Input Plugins! 

Initializing Output Plugins! 
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Parsing config file "/etc/snort/barnyard2.conf" 

+[ Signature Suppress list ]+ 

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

+[No entry in Signature Suppress List]+ 

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

+[ Signature Suppress list ]+ 

 

Barnyard2 spooler: Event cache size set to [2048]  

Log directory = /var/log/barnyard2 

INFO => [Alert_FWsam](AlertFWsamSetup) Using sid-map file: /etc/snort/sid-block.map 

INFO => [Alert_FWsam](FWsamCheckIn) Connected to host . 

INFO database: Defaulting Reconnect/Transaction Error limit to 10  

INFO database: Defaulting Reconnect sleep time to 5 second  

database: compiled support for (mysql) 

database: configured to use mysql 

database: schema version = 107 

database:           host = localhost 

database:           user = snort 

database:  database name = snort 

database:    sensor name = ubuntu:NULL 

database:      sensor id = 1 

database:     sensor cid = 223742 

database:  data encoding = hex 

database:   detail level = full 

database:     ignore_bpf = no 

database: using the "log" facility 
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        --== Initialization Complete ==-- 

 

  ______   -*> Barnyard2 <*- 

 / ,,_  \  Version 2.1.14 (Build 336) 

 |o"  )~|  By Ian Firns (SecurixLive): http://www.securixlive.com/ 

 + '''' +  (C) Copyright 2008-2013 Ian Firns <firnsy@securixlive.com> 

 

Using waldo file '/var/log/snort/barnyard2.waldo': 

    spool directory = /var/log/snort 

    spool filebase  = snort.u2 

    time_stamp      = 1436822485 

    record_idx      = 90 

Opened spool file '/var/log/snort/snort.u2.1436822485' 

Closing spool file '/var/log/snort/snort.u2.1436822485'. Read 90 records 

Opened spool file '/var/log/snort/snort.u2.1436903566' 

Waiting for new data 

07/14-21:54:37.663919  [**] [1:10000001:1] Snort Alert [1:10000001:1] [**] 

[Classification ID: 0] [Priority ID: 0] {ICMP} 10.0.0.3 -> 192.168.3.2 

07/14-21:54:38.667377  [**] [1:10000001:1] Snort Alert [1:10000001:1] [**] 

[Classification ID: 0] [Priority ID: 0] {ICMP} 10.0.0.3 -> 192.168.3.2 

07/14-21:54:39.672012  [**] [1:10000001:1] Snort Alert [1:10000001:1] [**] 

[Classification ID: 0] [Priority ID: 0] {ICMP} 10.0.0.3 -> 192.168.3.2 

07/14-21:54:40.675887  [**] [1:10000001:1] Snort Alert [1:10000001:1] [**] 

[Classification ID: 0] [Priority ID: 0] {ICMP} 10.0.0.3 -> 192.168.3.2 

07/14-21:59:22.282754  [**] [1:10000001:1] Snort Alert [1:10000001:1] [**] 

[Classification ID: 0] [Priority ID: 0] {ICMP} 10.0.0.3 -> 192.168.3.2 
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Výstupní log po spuštění systému SNORTSAM (reakce na ICMP ping test z Kali Linux 

stroje 10.0.0.3 na hostitelský počítač 192.168.3.2) 

janek@ubuntu:~$ sudo snortsam /etc/snort/snortsam.conf 

 

SnortSam, v 2.66. 

Copyright (c) 2001-2009 Frank Knobbe <frank@knobbe.us>. All rights reserved. 

 

Plugin 'fwsam': v 2.5, by Frank Knobbe 

Plugin 'fwexec': v 2.7, by Frank Knobbe 

Plugin 'pix': v 2.9, by Frank Knobbe 

Plugin 'ciscoacl': v 2.12, by Ali Basel <alib@sabanciuniv.edu> 

Plugin 'cisconullroute': v 2.4, by Frank Knobbe 

Plugin 'cisconullroute2': v 2.1, by Wouter de Jong <maddog2k@maddog2k.net> 

Plugin 'netscreen': v 2.10, by Frank Knobbe 

Plugin 'ipchains': v 2.8, by Hector A. Paterno <apaterno@dsnsecurity.com> 

Plugin 'iptables': v 2.9, by Fabrizio Tivano <fabrizio@sad.it>, Luis Marichal 

<luismarichal@gmail.com> 

Plugin 'ebtables': v 2.4, by Bruno Scatolin <ipsystems@uol.com.br> 

Plugin 'watchguard': v 2.6, by Thomas Maier <thomas.maier@arcos.de> 

Plugin 'email': v 2.12, by Frank Knobbe 

Plugin 'email-blocks-only': v 2.12, by Frank Knobbe 

Plugin 'snmpinterfacedown': v 2.2, by Ali BASEL <ali@basel.name.tr> 

Plugin 'forward': v 2.5, by Frank Knobbe 

 

Parsing config file /etc/snort/snortsam.conf... 

Linking plugin 'netscreen'... 

Checking for existing state file "/var/db/snortsam.state". 
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Not found. 

Starting to listen for Snort alerts. 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 10000001). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 10000001). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block  for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

 

Výstupní log event na Juniper firewall bráně po spuštění systému SNORTSAM (reakce na 

ICMP ping test z Kali Linux stroje 10.0.0.3 na hostitelský počítač 192.168.3.2) 

ssg5-isdn-wlan-> get log event 

Total event entries = 100 

Date       Time     Module Level  Type Description 

2015-07-14 22:13:49 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:35415 

2015-07-14 22:13:49 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:09:30 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been deleted by  

                                       netscreen via telnet-cmd:17 from host  

                                       10.0.0.2:41076 session. 

2015-07-14 22:09:30 system notif 00001 Address group SnortSam has deleted  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  
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                                       via telnet-cmd:17 from host 10.0.0.2: 

                                       41076 session. 

2015-07-14 22:09:30 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:41076 

2015-07-14 22:09:30 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:09:21 system notif 00001 Address group SnortSam has added  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:16 from host 10.0.0.2: 

                                       43746 session. 

2015-07-14 22:09:21 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been added by  

                                       netscreen via telnet-cmd:16 from host  

                                       10.0.0.2:43746 session. 

2015-07-14 22:09:21 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:43746 

2015-07-14 22:09:21 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:09:10 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been deleted by  

                                       netscreen via telnet-cmd:15 from host  

                                       10.0.0.2:59932 session. 

2015-07-14 22:09:10 system notif 00001 Address group SnortSam has deleted  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:15 from host 10.0.0.2: 
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                                       59932 session. 

2015-07-14 22:09:10 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:59932 

2015-07-14 22:09:10 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:09:01 system notif 00001 Address group SnortSam has added  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:14 from host 10.0.0.2: 

                                       51048 session. 

2015-07-14 22:09:01 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been added by  

                                       netscreen via telnet-cmd:14 from host  

                                       10.0.0.2:51048 session. 

2015-07-14 22:09:01 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:51048 

2015-07-14 22:09:01 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:08:23 system warn  00515 Admin user "netscreen" has been forced  

                                       to log out of the Telnet session on  

                                       host 10.0.0.2:35414 

2015-07-14 22:08:23 system info  00767 Lock configuration ended by task  

                                       telnet-cmd:0. 

2015-07-14 22:08:23 system warn  00515 Management session via Telnet from  

                                       10.0.0.2:35414 for admin netscreen has  

                                       timed out 

2015-07-14 22:07:28 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  



 

 

 

 

 

LXXII 

 

                                       Telnet from 10.0.0.2:56639 

2015-07-14 22:07:28 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:02:18 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:54705 

2015-07-14 22:02:18 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:00:49 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been deleted by  

                                       netscreen via telnet-cmd:11 from host  

                                       10.0.0.2:50367 session. 

2015-07-14 22:00:49 system notif 00001 Address group SnortSam has deleted  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:11 from host 10.0.0.2: 

                                       50367 session. 

2015-07-14 22:00:49 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:50367 

2015-07-14 22:00:49 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 22:00:40 system notif 00001 Address group SnortSam has added  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:10 from host 10.0.0.2: 

                                       35729 session. 

2015-07-14 22:00:40 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been added by  
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                                       netscreen via telnet-cmd:10 from host  

                                       10.0.0.2:35729 session. 

2015-07-14 22:00:40 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:35729 

2015-07-14 22:00:40 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 21:59:52 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been deleted by  

                                       netscreen via telnet-cmd:9 from host  

                                       10.0.0.2:58309 session. 

2015-07-14 21:59:52 system notif 00001 Address group SnortSam has deleted  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:9 from host 10.0.0.2: 

                                       58309 session. 

2015-07-14 21:59:52 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:58309 

2015-07-14 21:59:52 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 21:59:42 system notif 00001 Address group SnortSam has added  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:8 from host 10.0.0.2: 

                                       37673 session. 

2015-07-14 21:59:42 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been added by  

                                       netscreen via telnet-cmd:8 from host  
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                                       10.0.0.2:37673 session. 

2015-07-14 21:59:42 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:37673 

2015-07-14 21:59:42 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 21:59:32 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been deleted by  

                                       netscreen via telnet-cmd:7 from host  

                                       10.0.0.2:44085 session. 

2015-07-14 21:59:32 system notif 00001 Address group SnortSam has deleted  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:7 from host 10.0.0.2: 

                                       44085 session. 

2015-07-14 21:59:32 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:44085 

2015-07-14 21:59:32 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 21:59:22 system notif 00001 Address group SnortSam has added  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:6 from host 10.0.0.2: 

                                       42237 session. 

2015-07-14 21:59:22 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been added by  

                                       netscreen via telnet-cmd:6 from host  

                                       10.0.0.2:42237 session. 
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2015-07-14 21:59:22 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:42237 

2015-07-14 21:59:22 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-14 21:59:07 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:60734 

 

Výstupní log záznam ve wiresharku (mezi virtuálním strojem Linux Ubuntu a Netscreen bránou) po 

spuštění systému SNORTSAM (počáteční telnet připojení) (reakce na ICMP ping test z Kali Linux 

stroje 10.0.0.3 na hostitelský počítač 192.168.3.2) 
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Výstupní log v Kali Linux stroji (ping test z Kali Linux stroje 10.0.0.3 na hostitelský počítač 

192.168.3.2) 

 

HTTP DoS ÚTOK  

Výstupní log v Kali Linux stroji (hping3 test z Kali Linux 10.0.0.3 na hostitelský počítač 

192.168.3.2) 
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Výstupní log po spuštění systému BARNYARD2 (reakce na DoS útok  z Kali Linux stroje 10.0.0.3 

na hostitelský počítač 192.168.3.2) 

janek@ubuntu:~$ sudo barnyard2 -c /etc/snort/barnyard2.conf -d /var/log/snort -f snort.u2 -w 

/var/log/snort/barnyard2.waldo -g snort -u snort 

Running in Continuous mode 

        --== Initializing Barnyard2 ==-- 

Initializing Input Plugins! 

Initializing Output Plugins! 

Parsing config file "/etc/snort/barnyard2.conf" 

+[ Signature Suppress list ]+ 

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

+[No entry in Signature Suppress List]+ 

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

+[ Signature Suppress list ]+ 

Barnyard2 spooler: Event cache size set to [2048]  
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Log directory = /var/log/barnyard2 

INFO => [Alert_FWsam](AlertFWsamSetup) Using sid-map file: /etc/snort/sid-block.map 

INFO => [Alert_FWsam](FWsamCheckIn) Connected to host . 

INFO database: Defaulting Reconnect/Transaction Error limit to 10  

INFO database: Defaulting Reconnect sleep time to 5 second  

database: compiled support for (mysql) 

database: configured to use mysql 

database: schema version = 107 

database:           host = localhost 

database:           user = snort 

database:  database name = snort 

database:    sensor name = ubuntu:NULL 

database:      sensor id = 1 

database:     sensor cid = 287874 

database:  data encoding = hex 

database:   detail level = full 

database:     ignore_bpf = no 

database: using the "log" facility 

        --== Initialization Complete ==-- 

 

  ______   -*> Barnyard2 <*- 

 / ,,_  \  Version 2.1.14 (Build 336) 

 |o"  )~|  By Ian Firns (SecurixLive): http://www.securixlive.com/ 

 + '''' +  (C) Copyright 2008-2013 Ian Firns <firnsy@securixlive.com> 

Using waldo file '/var/log/snort/barnyard2.waldo': 

    spool directory = /var/log/snort 

    spool filebase  = snort.u2 
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    time_stamp      = 1437077360 

    record_idx      = 123488 

Opened spool file '/var/log/snort/snort.u2.1437077360' 

Closing spool file '/var/log/snort/snort.u2.1437077360'. Read 123488 records 

Opened spool file '/var/log/snort/snort.u2.1437078200' 

Waiting for new data 

07/16-22:23:44.481914  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1429 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:45.482500  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1430 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:46.483472  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1431 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:47.485161  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1432 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:48.484807  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1433 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:49.487191  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1434 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:50.488228  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1435 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:51.490170  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1436 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:52.490461  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1437 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:53.492193  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1438 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:54.493762  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1439 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:55.498810  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1440 -> 192.168.3.2:80 
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07/16-22:23:56.495905  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1441 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:57.497204  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1442 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:58.499059  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1443 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:23:59.499719  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1444 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:24:00.500740  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1445 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:24:01.501780  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1446 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:24:02.502656  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1447 -> 192.168.3.2:80 

07/16-22:24:03.503928  [**] [1:10000003:3] Snort Alert [1:10000003:3] [**] [Classification ID: 0] 

[Priority ID: 0] {TCP} 10.0.0.3:1448 -> 192.168.3.2:80 

 

Výstupní log po spuštění systému SNORTSAM (reakce na DOS útok na port 80 z Kali 

Linux stroje 10.0.0.3 na hostitelský počítač 192.168.3.2) 

janek@ubuntu:~$ sudo snortsam /etc/snort/snortsam.conf 

SnortSam, v 2.66. 

Copyright (c) 2001-2009 Frank Knobbe <frank@knobbe.us>. All rights reserved. 

Plugin 'fwsam': v 2.5, by Frank Knobbe 

Plugin 'fwexec': v 2.7, by Frank Knobbe 

Plugin 'pix': v 2.9, by Frank Knobbe 

Plugin 'ciscoacl': v 2.12, by Ali Basel <alib@sabanciuniv.edu> 

Plugin 'cisconullroute': v 2.4, by Frank Knobbe 

Plugin 'cisconullroute2': v 2.1, by Wouter de Jong <maddog2k@maddog2k.net> 

Plugin 'netscreen': v 2.10, by Frank Knobbe 
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Plugin 'ipchains': v 2.8, by Hector A. Paterno <apaterno@dsnsecurity.com> 

Plugin 'iptables': v 2.9, by Fabrizio Tivano <fabrizio@sad.it>, Luis Marichal 

<luismarichal@gmail.com> 

Plugin 'ebtables': v 2.4, by Bruno Scatolin <ipsystems@uol.com.br> 

Plugin 'watchguard': v 2.6, by Thomas Maier <thomas.maier@arcos.de> 

Plugin 'email': v 2.12, by Frank Knobbe 

Plugin 'email-blocks-only': v 2.12, by Frank Knobbe 

Plugin 'snmpinterfacedown': v 2.2, by Ali BASEL <ali@basel.name.tr> 

Plugin 'forward': v 2.5, by Frank Knobbe 

 

Parsing config file /etc/snort/snortsam.conf... 

Linking plugin 'netscreen'... 

Checking for existing state file "/var/db/snortsam.state". 

Not found. 

Starting to listen for Snort alerts. 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 30 seconds (Sig_ID: 10000003). 

Error: Could not create state file! 

Extending block for host 10.0.0.3 completely for 30 seconds (Sig_ID: 10000003). 

Error: Could not create state file! 

Extending block for host 10.0.0.3 completely for 30 seconds (Sig_ID: 10000003). 

Error: Could not create state file! 

Extending block for host 10.0.0.3 completely for 30 seconds (Sig_ID: 10000003). 

Error: Could not create state file! 

Removing 30 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 
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Výstupní log event na Juniper firewall bráně po spuštění systému SNORTSAM (reakce na 

DOS útok tcp port 80 z Kali Linux 10.0.0.3 na hostitelský počítač 192.168.3.2) 

ssg5-isdn-wlan-> get event 

2015-07-16 22:37:34 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:60565 

2015-07-16 22:37:34 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-16 22:36:45 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been deleted by  

                                       netscreen via telnet-cmd:65 from host  

                                       10.0.0.2:44163 session. 

2015-07-16 22:36:45 system notif 00001 Address group SnortSam has deleted  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:65 from host 10.0.0.2: 

                                       44163 session. 

2015-07-16 22:36:45 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:44163 

2015-07-16 22:36:45 system info  00519 ADM: Local admin authentication  

                                       successful for login name netscreen 

2015-07-16 22:34:36 system notif 00001 Address group SnortSam has added  

                                       member Blocked_10.0.0.3 by netscreen  

                                       via telnet-cmd:64 from host 10.0.0.2: 

                                       40572 session. 

2015-07-16 22:34:36 system notif 00001 Address Blocked_10.0.0.3 for IP  

                                       address 10.0.0.3/255.255.255.255 in  

                                       zone Untrust has been added by  
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                                       netscreen via telnet-cmd:64 from host  

                                       10.0.0.2:40572 session. 

2015-07-16 22:34:36 system warn  00515 Admin user netscreen has logged on via  

                                       Telnet from 10.0.0.2:40572 

 

Výstupní log záznam ve wiresharku (na hostitelském počítači) po spuštění systému SNORTSAM 

(reakce na DOS útok na tcp port 80 z Kali Linux stroje 10.0.0.3 na hostitelský počítač 192.168.3.2) 

 

 

 

Pravidla na, která reagoval SNORT/SNORTSAM zablokováním Kali Linux stroje 10.0.0.3, 

při OpenVAS skenovacím testu bezpečnostních nedostatků cílového hostitele (192.168.3.2) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-ICMP PING *NIX"; 

itype:8; content:"|10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F|"; depth:32; metadata:ruleset 

community; classtype:misc-activity; sid:366; rev:10;) 
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alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-ICMP PING BSDtype"; 

itype:8; content:"|08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17|"; depth:32; metadata:ruleset 

community; classtype:misc-activity; sid:368; rev:10;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-ICMP PING"; icode:0; 

itype:8; metadata:ruleset community; classtype:misc-activity; sid:384; rev:8;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-ICMP Destination 

Unreachable Port Unreachable"; icode:3; itype:3; metadata:policy max-detect-ips drop, ruleset 

community; reference:cve,2004-0790; reference:cve,2005-0068; classtype:misc-activity; sid:402; 

rev:15;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 10080:10081 (msg:"INDICATOR-SCAN Amanda 

client-version request"; flow:to_server; content:"Amanda"; fast_pattern:only; metadata:ruleset 

community; classtype:attempted-recon; sid:634; rev:8;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 161 (msg:"PROTOCOL-SNMP request udp"; 

flow:to_server; metadata:ruleset community, service snmp; reference:bugtraq,4088; 

reference:bugtraq,4089; reference:bugtraq,4132; reference:cve,2002-0012; reference:cve,2002-0013; 

classtype:attempted-recon; sid:1417; rev:17;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 162 (msg:"PROTOCOL-SNMP trap udp"; 

flow:to_server; metadata:ruleset community, service snmp; reference:bugtraq,4088; 

reference:bugtraq,4089; reference:bugtraq,4132; reference:cve,2002-0012; reference:cve,2002-0013; 

classtype:attempted-recon; sid:1419; rev:17;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 177 (msg:"X11 xdmcp info query"; flow:to_server; 

content:"|00 01 00 02 00 01 00|"; fast_pattern:only; metadata:ruleset community; 

reference:nessus,10891; classtype:attempted-recon; sid:1867; rev:6;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 162 (msg:"PROTOCOL-SNMP trap tcp"; 

flow:stateless; metadata:ruleset community, service snmp; reference:bugtraq,4088; 

reference:bugtraq,4089; reference:bugtraq,4132; reference:cve,2002-0012; reference:cve,2002-0013; 

classtype:attempted-recon; sid:1420; rev:18;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 705 (msg:"PROTOCOL-SNMP AgentX/tcp 

request"; flow:stateless; metadata:ruleset community, service snmp; reference:bugtraq,4088; 

reference:bugtraq,4089; reference:bugtraq,4132; reference:cve,2002-0012; reference:cve,2002-0013; 

classtype:attempted-recon; sid:1421; rev:18;) 
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alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-ICMP PING undefined 

code"; icode:>0; itype:8; metadata:ruleset community; classtype:misc-activity; sid:365; rev:11;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

login.htm access"; flow:to_server,established; content:"/login.htm"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,665; reference:cve,1999-1533; 

classtype:web-application-activity; sid:1564; rev:14;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

test.php access"; flow:to_server,established; content:"/test.php"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:nessus,11617; classtype:web-application-

activity; sid:2152; rev:13;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-IIS scripts-

browse access"; flow:to_server,established; content:"/scripts/ "; fast_pattern:only; metadata:ruleset 

community, service http; reference:nessus,11032; classtype:web-application-attack; sid:1029; 

rev:18;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 161 (msg:"PROTOCOL-SNMP request tcp"; 

flow:stateless; metadata:ruleset community, service snmp; reference:bugtraq,4088; 

reference:bugtraq,4089; reference:bugtraq,4132; reference:cve,2002-0012; reference:cve,2002-0013; 

classtype:attempted-recon; sid:1418; rev:18;) 

 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-RPC yppasswd old 

password overflow attempt TCP"; flow:to_server,established; content:"|00 01 86 A9|"; depth:4; 

offset:16; content:"|00 00 00 01|"; within:4; distance:4; byte_jump:4,4,relative,align; 

byte_jump:4,4,relative,align; byte_test:4,>,64,0,relative; content:"|00 00 00 00|"; depth:4; offset:8; 

metadata:ruleset community; reference:bugtraq,2763; reference:cve,2001-0779; classtype:rpc-

portmap-decode; sid:2028; rev:11;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

awstats access"; flow:to_server,established; content:"/awstats.pl"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,12572; reference:nessus,16456; 

classtype:web-application-activity; sid:3463; rev:14;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

webplus version access"; flow:to_server,established; content:"/webplus?about"; fast_pattern:only; 

http_uri; metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1102; reference:cve,2000-

0282; classtype:attempted-recon; sid:812; rev:22;) 
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alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

anaconda directory traversal attempt"; flow:to_server,established; content:"/apexec.pl"; http_uri; 

content:"template=../"; fast_pattern:only; metadata:ruleset community, service http; 

reference:bugtraq,2338; reference:bugtraq,2388; reference:cve,2000-0975; reference:cve,2001-0308; 

reference:nessus,10536; classtype:web-application-attack; sid:820; rev:19;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

calendar.php access"; flow:to_server,established; content:"/calendar.php"; fast_pattern:only; 

http_uri; metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,5820; reference:bugtraq,9353; 

reference:cve,2002-1660; reference:cve,2004-1785; reference:nessus,11179; classtype:web-

application-activity; sid:1998; rev:14;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-IIS scripts-

browse access"; flow:to_server,established; content:"/scripts/ "; fast_pattern:only; metadata:ruleset 

community, service http; reference:nessus,11032; classtype:web-application-attack; sid:1029; 

rev:18;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

modules.php access"; flow:to_server,established; content:"/modules.php"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,9879; reference:cve,2004-1817; 

classtype:web-application-activity; sid:2565; rev:14;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

admin.php access"; flow:to_server,established; content:"/admin.php"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,3361; reference:bugtraq,7532; 

reference:bugtraq,9270; reference:cve,2001-1032; classtype:attempted-recon; sid:1301; rev:23;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

viralator.cgi access"; flow:to_server,established; content:"/viralator.cgi"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,3495; reference:cve,2001-0849; 

reference:nessus,11107; classtype:web-application-activity; sid:1996; rev:13;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-IIS Microsoft 

Windows IIS directory traversal attempt"; flow:to_server,established; content:"..|5C|.."; 

fast_pattern:only; metadata:policy max-detect-ips drop, ruleset community, service http; 

reference:bugtraq,2218; reference:cve,1999-0229; classtype:web-application-attack; sid:974; 

rev:23;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

oracle portal demo access"; flow:to_server,established; content:"/pls/portal/PORTAL_DEMO"; 
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fast_pattern:only; http_uri; metadata:ruleset community, service http; reference:nessus,11918; 

classtype:web-application-activity; sid:2276; rev:9;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"OS-OTHER Bash CGI 

environment variable injection attempt"; flow:to_server,established; content:"() {"; fast_pattern:only; 

http_header; metadata:policy balanced-ips drop, policy security-ips drop, ruleset community, service 

http; reference:cve,2014-6271; reference:cve,2014-6277; reference:cve,2014-6278; 

reference:cve,2014-7169; classtype:attempted-admin; sid:31978; rev:4;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"OS-OTHER Bash CGI 

environment variable injection attempt"; flow:to_server,established; content:"() {"; fast_pattern:only; 

content:"() {"; http_cookie; metadata:ruleset community, service http; reference:cve,2014-6271; 

reference:cve,2014-6277; reference:cve,2014-6278; reference:cve,2014-7169; classtype:attempted-

admin; sid:32336; rev:1;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

php.cgi access"; flow:to_server,established; content:"/php.cgi"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,2250; reference:bugtraq,712; 

reference:cve,1999-0058; reference:cve,1999-0238; reference:nessus,10178; classtype:attempted-

recon; sid:824; rev:27;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

DCShop auth_user_file.txt access"; flow:to_server,established; 

content:"/auth_data/auth_user_file.txt"; fast_pattern:only; http_uri; metadata:ruleset community, 

service http; reference:bugtraq,2889; reference:cve,2001-0821; classtype:web-application-activity; 

sid:1557; rev:19;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

post32.exe access"; flow:to_server,established; content:"/post32.exe"; http_uri; metadata:ruleset 

community, service http; reference:bugtraq,1485; classtype:web-application-activity; sid:2071; 

rev:8;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

/etc/passwd file access attempt"; flow:to_server,established; content:"/etc/passwd"; fast_pattern:only; 

http_uri; metadata:ruleset community, service http; classtype:attempted-recon; sid:1122; rev:14;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

printenv access"; flow:to_server,established; content:"/printenv"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1658; reference:cve,2000-0868; 
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reference:nessus,10188; reference:nessus,10503; classtype:web-application-activity; sid:1877; 

rev:15;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-IIS cmd.exe 

access"; flow:to_server,established; content:"cmd.exe"; nocase; http_uri; metadata:ruleset 

community, service http; classtype:web-application-attack; sid:1002; rev:18;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

cgiwrap access"; flow:to_server,established; content:"/cgiwrap"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1238; reference:bugtraq,3084; 

reference:bugtraq,777; reference:cve,1999-1530; reference:cve,2000-0431; reference:cve,2001-0987; 

reference:nessus,10041; classtype:web-application-activity; sid:1543; rev:24;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

webdriver access"; flow:to_server,established; content:"/webdriver"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,2166; reference:nessus,10592; 

classtype:attempted-recon; sid:808; rev:21;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

oracle web application server access"; flow:to_server,established; content:"/ows-bin/"; 

fast_pattern:only; http_uri; metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1053; 

reference:cve,2000-0169; reference:nessus,10348; classtype:web-application-activity; sid:1880; 

rev:12;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

filemail access"; flow:to_server,established; content:"/filemail.pl"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:cve,1999-1154; classtype:attempted-recon; 

sid:858; rev:19;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

BLNews objects.inc.php4 access"; flow:to_server,established; content:"/objects.inc.php4"; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,7677; reference:cve,2003-0394; 

reference:nessus,11647; classtype:web-application-activity; sid:2148; rev:11;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

cgforum.cgi access"; flow:to_server,established; content:"/cgforum.cgi"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1951; reference:cve,2000-1132; 

classtype:web-application-activity; sid:1713; rev:18;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

WEB-INF access"; flow:to_server,established; content:"/WEB-INF"; fast_pattern:only; http_uri; 
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metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1830; reference:bugtraq,5119; 

reference:cve,2000-1050; reference:cve,2001-0179; reference:nessus,11037; classtype:web-

application-activity; sid:1826; rev:16;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP /.... 

access"; flow:to_server,established; content:"/...."; metadata:ruleset community, service http; 

classtype:attempted-recon; sid:1142; rev:11;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

WEB-INF access"; flow:to_server,established; content:"/WEB-INF"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1830; reference:bugtraq,5119; 

reference:cve,2000-1050; reference:cve,2001-0179; reference:nessus,11037; classtype:web-

application-activity; sid:1826; rev:16;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

remote include path attempt"; flow:to_server,established; content:".php"; nocase; http_uri; 

content:"path="; fast_pattern:only; http_uri; pcre:"/path=(https?|ftps?|php)/Ui"; metadata:ruleset 

community, service http; reference:url,en.wikipedia.org/wiki/File_inclusion_vulnerability; 

reference:url,php.net/manual/en/function.include.php; classtype:web-application-attack; sid:2002; 

rev:17;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

ddicgi.exe access"; flow:to_server,established; content:"/ddicgi.exe"; fast_pattern:only; http_uri; 

metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,1657; reference:cve,2000-0826; 

reference:nessus,11728; classtype:web-application-activity; sid:2242; rev:12;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

jigsaw dos attempt"; flow:to_server,established; content:"/servlet/con"; http_uri; 

pcre:"/\x2Fcon\b/Ui"; metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,5258; 

reference:cve,2002-1052; reference:nessus,11047; classtype:web-application-attack; sid:1831; 

rev:12;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

helpout.exe access"; flow:to_server,established; content:"/helpout.exe"; http_uri; metadata:ruleset 

community, service http; reference:bugtraq,6002; reference:cve,2002-1169; reference:nessus,11162; 

classtype:web-application-activity; sid:2057; rev:12;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-OTHER 

Microsoft Frontpage /_vti_bin/ access"; flow:to_server,established; content:"/_vti_bin/"; 
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fast_pattern:only; metadata:ruleset community, service http; reference:nessus,11032; classtype:web-

application-activity; sid:1288; rev:16;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-ICMP Router 

Advertisement"; icode:0; itype:9; metadata:ruleset community; classtype:misc-activity; sid:441; 

rev:10;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"PROTOCOL-ICMP Destination 

Unreachable Protocol Unreachable"; icode:2; itype:3; metadata:policy max-detect-ips drop, ruleset 

community; reference:cve,2004-0790; reference:cve,2005-0068; classtype:misc-activity; sid:404; 

rev:14;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAPP 

Linksys BEFSR41 gozila.cgi access"; flow:to_server,established; content:"/gozila.cgi"; 

fast_pattern:only; http_uri; metadata:ruleset community, service http; reference:bugtraq,6086; 

reference:cve,2002-1236; reference:nessus,11773; classtype:web-application-activity; sid:2225; 

rev:15;) 

 

Výstupní log SNORT/SNORTSAMu, který reagoval zablokováním Kali Linux stroje 

10.0.0.3, při OpenVAS skenovacím testu bezpečnostních nedostatků cílového hostitele (192.168.3.2) 

janek@ubuntu:~$ sudo snortsam /etc/snort/snortsam.conf 

SnortSam, v 2.66. 

Copyright (c) 2001-2009 Frank Knobbe <frank@knobbe.us>. All rights reserved. 

Plugin 'fwsam': v 2.5, by Frank Knobbe 

Plugin 'fwexec': v 2.7, by Frank Knobbe 

Plugin 'pix': v 2.9, by Frank Knobbe 

Plugin 'ciscoacl': v 2.12, by Ali Basel <alib@sabanciuniv.edu> 

Plugin 'cisconullroute': v 2.4, by Frank Knobbe 

Plugin 'cisconullroute2': v 2.1, by Wouter de Jong <maddog2k@maddog2k.net> 

Plugin 'netscreen': v 2.10, by Frank Knobbe 

Plugin 'ipchains': v 2.8, by Hector A. Paterno <apaterno@dsnsecurity.com> 

Plugin 'iptables': v 2.9, by Fabrizio Tivano <fabrizio@sad.it>, Luis Marichal 

<luismarichal@gmail.com> 
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Plugin 'ebtables': v 2.4, by Bruno Scatolin <ipsystems@uol.com.br> 

Plugin 'watchguard': v 2.6, by Thomas Maier <thomas.maier@arcos.de> 

Plugin 'email': v 2.12, by Frank Knobbe 

Plugin 'email-blocks-only': v 2.12, by Frank Knobbe 

Plugin 'snmpinterfacedown': v 2.2, by Ali BASEL <ali@basel.name.tr> 

Plugin 'forward': v 2.5, by Frank Knobbe 

 

Parsing config file /etc/snort/snortsam.conf... 

Linking plugin 'netscreen'... 

Checking for existing state file "/var/db/snortsam.state". 

Not found. 

Starting to listen for Snort alerts. 

Blocking host 192.168.100.146 completely for 10 seconds (Sig_ID: 402). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 192.168.100.146. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 192.168.100.146 completely for 10 seconds (Sig_ID: 634). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 192.168.100.146. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 192.168.100.146 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1417). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 192.168.100.146. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 192.168.100.146 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1419). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 192.168.100.146. 
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Error: Could not create state file! 

Blocking host 192.168.100.146 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1867). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 192.168.100.146. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1420). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1418). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1421). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 365). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1564). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2152). 

Error: Could not create state file! 
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Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1564). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1029). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1029). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2208). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 3463). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 812). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 820). 

Error: Could not create state file! 
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Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1998). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1029). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2565). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1029). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1301). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1996). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 974). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 
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Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1564). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2276). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1564). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1029). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 31978). 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 32336). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 824). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 32336). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1557). 

Error: Could not create state file! 
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Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2071). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1122). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2152). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1877). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1002). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1543). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2152). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1877). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1002). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 
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Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1543). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 808). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1880). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 858). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2148). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1713). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1880). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 
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Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1826). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1142).  

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1880). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1826). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1142). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1880). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2002). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 
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Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2242). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1831). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2057). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 1288). 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 441). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 384). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 404). 

Error: Could not create state file! 

Removing 10 sec complete block for host 10.0.0.3. 

Error: Could not create state file! 

Blocking host 10.0.0.3 completely for 10 seconds (Sig_ID: 2225). 

Error: Could not create state file! 
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