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Úvod a cíle dizertační práce

1 ÚVOD A CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE

Služba přenosu hovoru prostřednictvím IP sítí – VoIP je v dnešní době často nasazovaná
technologie unifikace hlasových hovorů, video hovorů, telekonferencí i přenosů mediálního
obsahu obecně. Důvody širokého rozšíření jsou nízké provozní náklady, využití stávající
datové infrastruktury a pokročilé funkce a vlastnosti nedostupné pro předchozí generaci
PSTN. Jedním z nejčastěji používaných protokolů pro IP telefonii se stal SIP, zejména
díky otevřenosti tohoto protokolu. S přicházejícím rozmachem vysokorychlostních bez-
drátových datových přenosů ještě více vzroste zastoupení SIP protokolu na trhu, a to
prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů či jiných přenosných zařízení. Společnost Juni-
per ve své zprávě uvádí, že během roku 2017 dosáhne počet uživatelů využívajících SIP
protokol miliardy uživatelů pouze na mobilních zařízeních. [4]

Právě kvůli zvětšujícímu se počtu společností nabízejících VoIP služby na bázi SIP
protokolu, tak i rozšiřující se nabídce klientských aplikací či hardwarových zařízení, roste
i zájem útočníků o tuto službu. Z hlediska útočníků se nejčastěji jedná o znemožnění
přístupu k dané službě (DoS, DDoS), zneužití nebo neoprávněné užívaní služby, krádeže
osobních údajů, odposlech účastníků, atd. Situaci zhoršuje i podobnost SIP protokolu s
textovými protokoly HTTP a SMTP. Většina zranitelností těchto protokolů je dále apliko-
vatelná i na VoIP infrastrukturu spoléhající na SIP protokol. Během prvotního definování
SIP protokolu a principu jeho funkcí nebyl brán velký zřetel na bezpečnost tohoto pro-
tokolu, což se snažila postupně vyřešit řada rozšíření. Nehledě na tato rozšíření zůstává
architektura SIP velmi zranitelná, jak prokazují i předcházející výzkumy v laboratoři
skupiny LIPTEL (mimo jiné například [Saf04, Saf07, Saf10]) či dalších výzkumných týmů
[7, 10].

Problematikou bezpečnosti SIP protokolu se zabývá řada odborných publikací a článků.
Existují doporučené postupy a bezpečnostní politiky snižující rizika napadení i ovlivnění
VoIP infrastruktury. Nicméně právě díky otevřenosti protokolu SIP, nejednotnosti jednot-
livých implementací serverů i širokému portfoliu dostupných klientů (ať už softwarových
či hardwarových) podporujících různé vlastnosti a rozšíření SIPu, lze tyto navrhované
metodiky v rámci infrastruktury nasadit v omezené míře.

Tato disertační práce přináší řešení vzniklé situace díky nasazení distribuovaného sys-
tému pro sběr informací o útocích na VoIP infrastrukturu, stejně tak jako automatizovaný
systém pro klasifikaci útoků a vyhodnocení těchto útoků. Centralizovaný server umožňuje
jednoduchou interpretaci detekovaných útoků, poslouží administrátorům sítí pro vyhod-
nocení bezpečnostních hrozeb a zvýšení současného zabezpečení. Díky umístění sond v
různých sítích (oddělených logicky i lokalitou) je možné nasadit opatření proti útokům i
v infrastruktuře, v níž se útok ještě nevyskytl.

Navrhovaný systém se skládá z několika částí. Nejdůležitější částí je server, sloužící
pro agregování informací z jednotlivých sond. Tento server provádí také analýzu detekova-
ných útoků a jejich klasifikaci. Pro klasifikování útoků využívám řadu algoritmů strojového
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Úvod a cíle dizertační práce

učení, jakými jsou neuronové sítě (MLP), samoorganizační Kohonenovy mapy (SOM), roz-
hodovací stromy (DT), aj. Různé metody klasifikace umožní zlepšení přesnosti a zvýšení
věrohodnosti stanovených klasifikací.

Další částí navrhovaného systému jsou variabilní sondy, prostřednictvím nichž probíhá
sběr informací o útocích. Primárním zdrojem jsou honeypot aplikace, emulující chování
produkčních programů, které obsahují bezpečnostní slabiny. Analýzu chování útočníků
a metod jejich útoků bude provádět již zmíněná serverová část. Bezpečnostní sondy jsou
dostupné v různých variantách: od konkrétní aplikace, předpřipravené obrazy či předkonfi-
gurovaná hardwarová zařízení. Softwarové vybavení sond využívá existujících open-source
aplikací a operačních systémů.

Poslední součástí navrhovaného bezpečnostního řešení je zavedení zabezpečeného pře-
nosu informací o útocích mezi sondami a serverem. V neposlední řadě probíhá také mo-
nitoring jednotlivých sond. Výsledkem je tedy distribuovaný systém sbírající a vyhodno-
cující informace o útocích na SIP infrastrukturu s možností exportu výsledků do různých
formátů i systémů.

1.1 Cíle dizertační práce

V teoretické části dizertační práce uvádím čtenáře do problematiky zabezpečení protokolu
SIP a možných metod detekce útoků. Protokol SIP obsahuje několik závažných bezpeč-
nostní nedostatků, pocházejících z jádra vlastního protokolu.

Cílem této disertační práce je návrh a implementace nového distribuovaného systému
pro sběr informací o SIP útocích. Využití těchto dat spočívá především v možnosti dal-
šího výzkumu. Systém umožní automatické vyhodnocení útoků získaných prostřednictvím
sond pomocí prvků umělé inteligence, strojového učení nebo statistických metod. Výsledné
informace, analýzy a klasifikace útoků mohou sloužit jako podklad ke zvýšení zabezpe-
čení sítí s VoIP službou, k nalezení zařízení s vadnou konfigurací či problematickým SIP
provozem a pro výzkumné účely.

• Vytvoření distribuovaného systému sond pro sběr informací o útocích na SIP
infrastrukturu. Sondy budou k dispozici v softwarové i hardwarové podobě, předpři-
pravené k použití v síti. Jednotlivé sondy jsou monitorovány a využívají zabezpeče-
nou komunikaci pro výměnu dat o útocích.

• Návrh nového přístupu automatické klasifikace používající k detekci prvků
umělé inteligence a statistických metod. Server bude obsahovat minimálně 3 druhy
různých klasifikačních metod.

• Experimentální ověření funkcionality na referenčních datech reálných SIP útoků
a porovnání s existujícími metodami.
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Návrh a implementace řešení

2 NÁVRH A IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ

Ačkoli existuje řada dostupných implementací SIP serverů i SIP honeypotů, vlastní data o
útocích jsou vzácná. Existují sice signatury známých útoků, chybí však veřejně dostupné
datové sady obsahující SIP provoz či zachycené útoky.

Primárním cílem této práce je výzkum a vývoj systému pro autonomní klasifikaci
SIP útoků. To by ovšem nebylo možné bez vytvoření odpovídající infrastruktury pro
sběr a práci s útočnými daty. Celý koncept je založen na sondách sbírajících informace o
útocích. Nasazení sond v různých sítích oddělených nejen logicky na úrovni topologie, ale
i geograficky, umožňuje získat variabilní data o SIP útocích.

Zároveň s množstvím nasazených sond roste i potřeba automatického a zároveň i auto-
nomního zpracování útočných informací. Celý koncept systému je zobrazen na obrázku 2.1.
Skládá se ze dvou hlavních komponent, detekčních sond a centrálního serveru Beekeeper
pro sběr dat a jejich klasifikaci.

Obr. 2.1: Koncept distribuované sítě honeypotových sond.

Uvedený koncept byl publikován a konzultován na řadě konferencí, například: [Saf05,
Saf06, Saf08]. Prvotní návrh počítal pouze s nasazením sond s honeypot aplikací, postupně
se ale systém rozšířil i na možnost využití plnohodnotných SIP proxy.

Celý systém je vyvíjen tak, aby byl modulární a jednoduše rozšiřitelný. Díky tomu
je možné přidávat další klasifikační algoritmy a metody, stejně tak i další zdroje ana-
lyzovaných dat. Server pracuje se surovými daty a agregace probíhá až následně. Díky
tomu je možné navrhnout i nové způsoby agregace. Zmíněný koncept byl v plné míře
implementován a je aktivně využíván (viz. [Saf01]).

2.1 Detekční sondy

Základem vlastního detekčního systému jsou detekční sondy, sbírající data o útocích na
SIP proxy server. Jak bylo uvedeno výše, data o útocích nebývají často zveřejňována
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a pokud tomu tak je, bývají často ořezána a zbavena podstatných parametrů. Veřejně
dostupná data nemusí být kompletní a přístupná po delší dobu.

2.1.1 Prvotní návrh sondy

Původní koncept sondy vycházel ze zkušeností s účinností SIP útoků a metod jejich de-
tekce [Saf11, Saf09]. Součástí byly nejenom různé honeypot aplikace, ale také IDS Snort.
Ačkoliv Snort disponuje značnými možnostmi detekce na bázi signatur, vlastní zpracování
údajů o útocích představovalo širší možnosti výzkumu i vývoje klasifikátoru.

Nejlepší výsledky poskytla aplikace Dionaea, což je honeypot umožňující emulaci více
druhů služeb, mezi něž patří i SIP PBX. Na základě informací z tohoto honeypotu jsem
získal první vzorky SIP útoků, jejichž zpracováním jsem začal budovat systém Beekeeper,
který by sloužil pro klasifikaci jednotlivých útoků.

2.1.2 Aktuální druhy detekčních sond

Ačkoliv se postupně vyvíjelo a měnilo softwarové vybavení jednotlivých sond, mají spo-
lečných několik vlastností. Obecně pro všechny sondy platí využití návnady (honeypot) a
monitoring probíhající komunikace útočníka s návnadou.

Každá z uvedených sond filtruje příchozí provoz pomocí firewallu. Komunikace může
být povolena na libovolných portech, ve výchozím stavu jsou však otevřeny pouze nezbytné
porty, na dalších portech je provoz zahazován.

Protože jsou jednotlivé sondy určeny přímo jako cíl pro útočníky, nelze vyloučit mož-
nost prolomení zabezpečení. Sondy by tedy měly být nasazovány pouze do vyhrazených
segmentů sítě se specifickými pravidly filtrování provozu, aby při případném nasazení
nedošlo ke škodám v koncové síti.

Shodným znakem pro všechny sondy je, že neprovádí vyhodnocení daného provozu.
Důvodem je omezený výkon jednotlivých zařízení, ale i nutnost centrálního skladování
zachycených dat ze všech sond v jejich nezměněné podobě. Pokud by probíhala agregace již
na sondách, docházelo by ke ztrátám informace, které nelze následně na serveru odstranit.

Následuje přehled aktuálně dostupných typů detekčních sond, vyvinutých pro zachy-
cení signatur útoků pomocí SIP protokolu.

Raspberry Pi sonda – Pihoney

Značný rozvoj v oblasti miniaturizace jednodeskových počítačů umožnil nasazení prvot-
ního prototypu detekční sondy na mikropočítači Raspberry Pi. Díky tomu se povedlo také
značně eliminovat cenu za jednu sondu, která dosahovala částky 2000 Kč. Raspberry Pi
má ARM procesor taktovaný na 700 MHz a disponuje 512 MB RAM, díky čemuž má
dostatek výkonu pro potřeby monitoringu SIP komunikace. Data jsou ukládána na 16GB
SDHC kartu.
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První generace využívala Raspberry Pi model B s operačním systémem Raspbian (De-
bian pro Raspberry Pi). Díky tomu bylo možné využít stávajícího prototypu a provést
migraci na OS Raspbian. S vývojem platformy jsem využil i následné modely jednodesko-
vých zařízení, dosahujících vyššího výkonu a uváděné na trh v dalších letech po představení
prvního modelu (Raspberry Pi 2 model B, Raspberry Pi 3).

Sonda spoléhá na honeypot Dionaea, který ukládá informace o provozu na honeypotu
do SQLite databáze. Data o útocích jsou zpracovány skriptem sendToBeekeeper.sh a v
pravidelných intervalech zasílána zabezpečeným kanálem (TLS) ke klasifikaci na server
Beekeeper, viz. obr.2.2.

Obr. 2.2: Schéma sondy pro Raspberry Pi.

V dalších generacích byla přidána podpora monitoringu provozu pomocí packet snif-
feru. Tcpdump zachytává pouze provoz na portech vyhrazených pro SIP protokol v ho-
dinových monitorovacích oknech. Ačkoli jsou veškerá data o útocích ukládána na serveru
Beekeeper, každá sonda zároveň archivuje záznamy o provozu za poslední den a ponechává
je dočasně uložené pro případ nedostupnosti či ztráty dat na serveru. V době nasazení prv-
ních generací sond patřil projekt Dionaea k aktivně vyvíjeným a tvořil jádro detekčního
systému. Tento projekt lze nadále využívat, nicméně již není aktivně vyvíjen.

Ukončení vývoje honeypotu Dionaea bylo jedním z impulzů pro jeho nahrazení jiným
honeypotem či přímo reálným SIP serverem. Aby bylo možné nadále sledovat SIP provoz,
implementoval jsem podporu pro analýzu z pcap souborů generovaných prostřednictvím
aplikace tcpdump.

Nasazení sond na Raspberry Pi umožnilo zajistit testovací provoz několika sond roz-
místěných v různých sítích a na několika místech v České republice. Mezi největší výhody
tohoto hardwaru patří cenová dostupnost v kombinaci s dostatečným výkonem. Proble-
matice sond s Raspberry Pi se důkladněji věnuji např. v [Saf04].

Hlavní nevýhodou hardware Raspberry Pi byly problémy s diskovým úložištěm, které
využívá SDHC kartu. Při reálném nasazení docházelo k poškození karet častými zápisy a
čtením, na což není karta navržena. Životnost SDHC karet dosahovala od 3 do 19 měsíců.
Tento problém lze částečně řešit omezením počtu zápisu a čtení na disk.
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OpenWRT sondy

OpenWRT je linuxová distribuce zaměřená na vestavěné jednodeskové systémy (Embed-
ded devices), konkrétně WiFi routery. Univerzálnost této distribuce s širokými možnostmi
nasazení a centrální správy (provisioning) z ní ale dělá vhodný nástroj použitelný pro de-
tekční sondy.

Výsledný obraz lze využívat i na zařízeních s velmi omezeným výkonem (již uvedené
routery), ale i na výkoných jednodeskových PC (např. Intel NUC) nebo ve virtualizačních
prostředích. OpenWRT obsahuje vlastní balíkovací systém, usnadňující instalaci potřeb-
ného softwaru.

Během vývoje detekční sondy byl honeypot Dionaea nahrazen za reálný SIP proxy
server a došlo tak k vytvoření plnohodnotného honeypotu.

Obr. 2.3: Schéma sondy OpenWRT se SIP proxy.

Změnou honeypot aplikace zmizela možnost získání dat přímo z cílové aplikace. Nabízí
se ale možnost využití modulu pro export do monitorovacího systému Homer5 ve formátu
HEP. Homer5 poskytuje exportní modul pro nejpoužívanější implementace SIP serverů -
Asterisk, Kamailio, OpenSIPS, Freeswitch . . .

Pokud by bylo nutné využít některou z dalších implementací SIP proxy, nabízí se
také možnost zachycení SIP provozu pomocí aplikací Sipgrep, SNgrep, CaptAgent. Pro
testovací účely a oveření funkcionality zůstala stále zachována i varianta monitoringu
provozu pomocí aplikace tcpdump, viz. obr. 2.3.

Rozšíření honeypotu na reálný SIP server zvyšuje věrohodnost pro útočníky a zároveň
umožňuje i vytváření komplexního chování SIP proxy. Z hlediska detekčních sond se sni-
žuje závislost na použité technologii díky univerzální možnosti monitoringu SIP provozu.
Problém představuje použití šifrované komunikace, kdy je možné monitorovat probíhající
komunikaci interními moduly nasazenými v SIP ústřednách.

Využitím exportních modulů ale vzniká problém se zpracováním dat ve formátu HEP.
Interně dochází na sondě k zrcadlení SIP provozu, který je převeden do formátu HEP a
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zaslán na odpovídající capture server. Na rozdíl od předchozích řešení tak dochází k téměř
real-time přenosu informací na daný capture server. V případě DoS útoku či zvýšeného
provozu na více sondách by mohlo docházet k zahazování části provozu a následně i
ztrátě dat o průběhu útoků. Zvýšený provoz by také mohl způsobit DoS na straně serveru
Beekeeper a znemožnit tak analýzu dat i ze sond, které na HEP nespoléhají.

Z uvedených důvodů tedy Beekeeper neobsahuje přímou podporu pro HEP proto-
kol. Během testování HEP protokolu byl ale implementován vlastní capture server, který
umožňuje zpracování HEP exportů z jednotlivých sond. Ke zpracování exportů využívám
existujícího programu přímo od tvůrce HEP protokolu - capture server Homer5. Tato
serverová aplikace slouží pro základní vyhodnocení SIP provozu a jeho statistik. Systém
Beekeeper zůstává orientován pouze na analýzu zachycených útoků a není přímo ovlivni-
telný útoky na sondy.

Obr. 2.4: Schéma funkcionality serveru Homer5.

Průběh zpracování HEP dat nástrojem Homer5 zobrazuje obr. 2.4. Server funguje jako
prostředník mezi sondami a systémem Beekeeper. Provoz na Homer5 je filtrován pomocí
firewallu a přenášená data mohou být šifrována. Informace o SIP provozu jsou na serveru
Homer5 vyextrahovány z HEP dat a pravidelně zasílány zabezpečeným kanálem na server
Beekeeper.

Vzhledem k vlastnostem capture serveru Homer5 je vhodné jeho umístění v koncové síti
společně s detekčními sondami. Umožní administrátorovi koncové sítě přehledně zobrazit
průběh komunikace a základní statistiky provozu na jednotlivých sondách. Zároveň hrozí
menší riziko zneužití než v případě použití jednoho serveru pro všechny sondy exportující
data v HEP formátu.

Mezi hlavní výhody sond na OpenWRT platformě patří jejich univerzálnost a snadné
nasazení v koncové síti. Každá ze sond je již připravena k nasazení a stačí ji pouze při-
pojit do počítačové sítě. Sonda očekává přidělení IP adresy z DHCP serveru a nastavení
admistrátorského účtu.

Mezi nevýhody patří složitá příprava každého obrazu, kdy je potřeba vytvořit obraz
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pro každou architekturu zvlášť. Omezení představuje i platforma OpenWRT sama o sobě.
Jak již bylo uvedeno, původním cílem byla distribuce pro jednoduché routery. Kompi-
lace dalšího softwaru tak nemusí být vždy možná díky vzájemně konfliktním závislostem
různých aplikací.

Virtuální obrazy a obecný server

Poslední možností provozu sond představuje nasazení ve virtualizovaném prostředí nebo
na již běžících strojích. Pro virtuální infrastrukturu jsou připravené obrazy založené na OS
Debian i OpenWRT a funkčností odpovídající těmto řešením. Obrazy lze bitově zkopírovat
na cílová zařízení nebo provést upgrade starší verze firmware pomocí nástroje sysupgrade
a odpovídajícího obrazu.

Software pro provoz sond je k dispozici jako open-source a je volně dostupný. Stejně
tak jsou dostupné i připravené obrazy pro různé architektury. Detekční software může
být nasazen také na již běžící servery, při splnění závislostí jednotlivých součástí. Je však
nutné brát ohled na to, že zařízení bude pod útoky a může dojít ke kompromitaci již
běžících služeb.

2.2 Beekeeper

Jádro dizertační práce tvoří informační systém Beekeeper. Tento systém byl od počátku
vyvíjen jako datový sklad a autonomní klasifikátor SIP útoků. Postupně se však k systému
přidávaly i další funkcionality. Hlavních funkce systému Beekeeper:

• datový sklad
• agregátor a čistič dat
• klasifikátor útoků
• monitoring a správa sond
• analyzátor klasifikovaných dat
• zdroj dat pro další expertní systémy

2.2.1 Architektura

Architektura informačního systému Beekeeper vychází z návrhového vzoru MVC. Pro
jednodušší zobrazení funkcionality celého systému jsou jednotlivé funkce rozděleny do
modulů, jak zobrazuje obr. 2.5. Systém umožňuje jednotlivé moduly přidávat, upravovat
a odebírat bez ovlivnění funkcionality systému jako celku (pokud na sobě nejsou moduly
přímo závislé).

Vstupy a výstupy systému

Základním vstupem do systému jsou data zasílaná z jednotlivých detekčních sond. Veškerá
komunikace sond s Beekeeper probíhá přes REST rozhraní a šifrovaný kanál protokolu
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Obr. 2.5: Modulární architektura systému Beekeeper.

HTTPS (využívá se TLS 1.2). Pro testovací účely je dostupná i komunikace pomocí ne-
zabezpečeného HTTP. V závislosti na typu sondy a použitém detekčním mechanismu se
v HTTP POST požadavku přenáší data pomocí specifických parametrů a adekvátních
datových souborů (CSV nebo JSON). Server zpětně informuje sondy o zpracování poža-
davku.

Webové rozhraní se využívá pro interakci uživatele se systémem. Využívá standardních
metod používaných pro webová rozhraní (HTML, CSS a JavaScript). Výstupem ze sys-
tému jsou emailové zprávy zasílané notifikačním modulem. Beekeeper zároveň exportuje
informace o útocích ve formátu IDEA (JSON) do jiných expertních systémů k následnému
zpracování.

Aggregation

Úkolem agregačního modulu je zpracování surových dat ze sond. Ta jsou sice již uložena a
naformátována v odpovídající struktuře v databázi, pro jejich zpracování je ale nezbytná
agregace. V aktuální verzi probíhá agregování pomocí posuvného pěti minutového okna.

SIP zprávy se nejprve rozdělí podle zdroje útoku (IP adresa útočníka). Následně pro-
bíhá agregace využívající časové známky o přijetí jednotlivých paketů. Všechny pakety,
které byly na sondu doručeny během pěti minut od posledního přijatého paketu z daného
zdroje, se agregují do jedné struktury.

Pokud je časový interval delší než pět minut, je současná skupina uzavřena a vytvořena
nová, obsahující pouze aktuálně zpracovávaný paket. Struktura agregované zprávy již
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téměř odpovídá vstupu pro klasifikační algoritmy, obsahuje navíc pouze další informační
atributy jako geolokace, atd.

Analysis

Modul pro analýzu zodpovídá za vytváření základních analýz o průběhu útoků. Jsou jimi
například informace o počtu útoků detekovaných od posledního uploadu nebo stav za
posledních 24 hodin (rozděleno do jednotlivých hodin, viz. obr. 2.6).

Výsledná data z analýzy jsou zobrazována dynamicky přes webové rozhraní, pomocí
něhož je také možné měnit jednotlivé parametry analýzy. Současně tento systém využívá
i dat získaných pomocí geolokačního modulu.

Obr. 2.6: Přehled útoků za 24 hodin, Beekeeper.

Authentication & Authorization

Úkolem modulu je provádět autentizaci a autorizaci jednotlivých sond během nahrávání
detekovaných informací. Každá nová sonda, která se pokusí o nahrání dat na server je
zařazena na seznam čekajících. Administrátor musí následně povolit příjem dat z této
sondy ve webovém rozhraní.

Sonda musí pro upload vždy používat specifický autentizační kód, který je uložen
zároveň na sondě i na serveru.

Classification

Klasifikační modul je základem systému Beekeeper. Pracuje s jednotnou strukturou dat,
která vzniká po agregaci útoků. Agregované útoky jsou zpracovány dostupnými klasifi-
kačními algoritmy. Výsledky detekce různými algoritmy jsou uloženy do databáze.
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Cleaning & Integration

Jakmile jsou přijata data ze sondy, probíhá jejich kontrola. Testuje se, zda byla zaslána
korektní data a převádí se do definované struktury, která je uložena do databáze. V této
formě jsou data předána ke zpracování agregačním modulem.

Během agregace dochází k odstranění nadbytečných informací. Bez zachování původ-
ních dat by již nebylo možné ztracená data zpětně rekonstruovat. Původní data jsou
důležitá především pro přípravu nových sad (trénovací, validační, testovací) i pro vývoj
nových metodik agregace a klasifikace.

Jedinou daní za uložení zdrojových dat o útocích jsou zvýšené nároky na úložný pro-
stor. Tato nadbytečná data je však možné pravidelně archivovat a ze systému odstranit.

Export

Výsledná data o útocích na sondy nejsou dostupná jen prostřednictvím aplikace Bee-
keeper. Zapojením Beekeeperu do dalších expertních systémů se zvýšila hodnota i další
využitelnost těchto dat. Mezi tyto systémy patří bezpečnostní projekty vyvíjené sdruže-
ním CESNET:

• Mentat1 – Distribuovaný modulární systém navržený pro monitoring sítí větších
velikostí.

• Warden2 – Systém pro sdílení informací o detekovaných bezpečnostních událostech.
• SABU3 – Systém pro inteligentní analýzu a efektivní předávání informací typu

bezpečnostní událost a incident.

Klasifikovaná data jsou do zmíněných systémů exportována pomocí tohoto modulu ve for-
mátu odpovídajícímu nárokům cílového systému. Lze určit pouze konkrétní sondy, pro něž
budou data exportována.

Geolocation

Geolokační modul zprostředkovává lokalizaci zdrojové IP adresy použité pro útok. V zá-
vislosti na dostupných informacích je určen stát, kraj, město a GPS souřadnice. Informace
o státu je přístupná pro většinu vyhledávaných IP adres, další upřesňující údaje už nemusí
být vždy dostupné.

Modul spoléhá na data z již vytvořených databází, namísto aktivní detekce lokality
útočníka. Dochází tedy k určitému časovému posuvu od doby zaregistrování IP adresy
a detekce útoku. Informace o původu útoku může být i snadno podvržena (především u
DoS útoků). Pro potřeby analýzy jsou však tato omezení akceptovatelná a nepředstavují
výrazný problém.

1https://mentat.cesnet.cz
2https://warden.cesnet.cz
3https://sabu.cesnet.cz
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Lokalizace IP adresy probíhá nezávisle na dalších modulech a je k jednotlivým útokům
přidávána podle přístupnosti této informace. Důvodem je závislost na externí službě, která
má omezení počtu lokalizovaných IP adres a nemusí být neustále dostupná.

Models

Obsluhuje různé klasifikační algoritmy a jejich konfigurace. Slouží nejenom pro spouštění
klasifikace pomocí těchto algoritmů, ale také jako jejich přehled a nástroj pro správu.
Umožňuje správci určit, které algoritmy a s jakou konfigurací budou použity.

Node management

Modul slouží ke správě dostupných sond. Obsahuje výčet aktivních sond v systému a
časové známky poslední komunikace se systémem Beekeeper. Umožňuje autorizovat nové
sondy, deaktivovat autorizované sondy. Zároveň je možné spravovat parametry specifické
pro konkrétní sondu (např. autentizační klíč).

Node monitoring

Pracuje v součinnosti s předchozím modulem. Modul sleduje komunikace sond se systé-
mem, uchovává informace o proběhnuté komunikaci. Detekuje nové sondy, které se pokouší
navázat kontakt s Beekeeperem a udržuje jejich seznam.

Hlavní náplní je ale sledování chyb v komunikaci. Pokud k takovéto chybě dojde, pře-
dává informace do notifikačního modulu. Zároveň tento modul sleduje i odchylky v pra-
videlných výměnách informací se sondami. V případě více než 3 hodinové odmlky sondy
je notifikován administrátor.

Notification

Systém Beekeeper pracuje autonomně a vyžaduje interakci s administrátorem pouze v
několika případech. Pokud dojde ke stavu, kdy je nutný zásah ze strany administrátora,
zašle tento modul informaci o stavu systému pomocí emailové zprávy na adresu admi-
nistrátora. Jak jsem již uvedl, častým zdrojem těchto notifikací je modul pro sledování
komunikace sond.

REST API

REST rozhraní obsluhuje požadavky ze sond. Využívá a předává informace mezi různými
moduly Beekeeperu. Pro sondy jsou připraveny metody s URL, které obsuluhují pouze
požadavky typu GET a POST, nutné pro komunikaci sond se systémem.

Ačkoli Beekeeper udržuje v databázi i surová data ze sond, je nutné podotknout, že
tato data jsou již do jisté míry upravena díky zásahům z integračního modulu (Cleaning
& Integration module). Pro uchování dat ve zdrojové podobě (ve formátu odeslaném ze
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sond) provádí systém také ukládání nahraných souborů a jejich každodenní archivaci.
V případě potřeby je možné data rekonstruovat (chyby či selhání některého z modulů
manipulujících s daty) z těchto záložních souborů. Tato vlastnost slouží hlavně k vývoji a
testování nových metod zpracování dat či jejich agregace a v produkčním nasazení ji není
nutné využívat.

Web interface

Webové rozhraní slouží pro interakci uživatele se systémem. Umožňuje snadný přístup
k datům, správu systému i jednotlivých sond, jednoduché vyhledání informací o útocích
a jejich vizualizaci.

2.2.2 Implementace systému Beekeeper

Systém Beekeeper je implementován jako webová aplikace v jazyce JAVA 8, přičemž
využívá framework Spring pro tvorbu moderních MVC webových aplikací a REST slu-
žeb. Jednotlivé webové stránky jsou napsány v HTML5 a využívají JavaScript knihoven
JQuery a HighCharts. Kompletní aplikace je distribuována pomocí jednoho war archivu,
jenž obsahuje všechny komponenty aplikace.

Data jsou ukládána do MySQL databáze pomocí JDBC konektoru. Před nasazením
Beekeeperu je tedy nutné zprovoznění databázového serveru s odpovídající databází a
přístupem. V budoucnu je možné snadno nahradit MySQL databázi za jinou technologii,
vhodnější pro ukládání velkého množství dat (například MongoDB, NoSQL, Hadoop).

Detailní postup pro nasazení aplikace je uveden v dokumentaci a webových stránkách
repozitáře se zdrojovými kódy pro aplikaci Beekeeper. Systém byl vyvíjen postupně a
mnohé funkce byly přidávány až v dalších verzích. Původní systém pracoval pouze s
jednoduchou sondou na bázi Pihoney s honeypotem Dionaea (viz. sekce sondy Pihoney v
kap. 2.1.2).

2.2.3 Struktura importovaných dat

Jak již bylo uvedeno, systém Beekeeper zpracovává data z různých druhů sond. Jednotlivé
sondy a detekční mechanismy na nich použité používají různé metody uložení dat. Díky
tomu se liší i struktura dat exportovaná z těchto sond.

Je důležité podotknout, že ze sond se exportují informace v neagregované formě a
pokud je to možné i v neupravené podobě. Bylo by možné data již předzpracovat na
každé sondě, nicméně by tím došlo ke ztrátě původní informace o útoku. Během vývoje a
testovací fáze došlo několikrát k selhání sondy a ztrátě dat na ní uložených.

Využitím modelu, který předpokládá kompletní zpracování dat na serveru, můžeme
ovlivnit, jak bude se zdrojovými daty nakládáno (zda budou archivována nebo pouze
agregována a zahazována). Zároveň zůstává koncept sondy jednoduchý a nenáročný na
zdroje. DoS útoky jsou schopny během krátké doby vygenerovat gigabyty dat, které by
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byly uloženy na sondě. Nevýhodou je nutnost přenášet data sítí na Beekeeper. Centrali-
zovaný server, na rozdíl od sond, disponuje dostatečným výkonem a zdroji pro zpracování
útočných dat.

Data sondy získají pomocí nejméně jednoho ze tří typů detekčních mechanismů, kte-
rými jsou:

• honeypot Dionaea
• monitoring provozu Tcpdump
• Homer5 data (HEP)

– monitoring provozu Sipgrep, Sngrep
– exportní moduly pro PBX

2.2.4 Agregovaná data a vstupy pro klasifikaci

Jakmile jsou přijata data z autorizované sondy, probíhá jejich validace, převedení do
odpovídající struktury a uložení do databáze. Každá sonda je následně informována o
výsledku akce. Z takto připravených dat probíhá agregace do entity mlp_attribute.

Tab. 2.1: Příklady vstupních vektorů pro klasifikaci útoků.

Delta ConnC RC IC AC BC CC OC SC ConnRate
125 2 0 0 0 0 0 2 0 1.00
28 192 0 156 0 0 0 0 0 0.81

298 2 110 220 44 40 40 0 0 227.00
165 3 26059 0 177 0 0 0 0 8745.00
21 10 25 0 0 0 0 0 0 2.50

Uchovávaná data jsou podobná jako v případě exportovaných dat. Jedná se o identifi-
kátory, IP adresu a port útočníka, transportní protokol, počet spojení, počty jednotlivých
SIP zpráv (register, invite, ack, bye, cancel, options, subscribe), množství zpráv na spo-
jení, časová známka začátku útoku, délka trvání útoku, klasifikace, informace o lokalitě
útočníka (stát, region, město, časová známka geolokace).

Průběh agregace je již popsán v části agregačního modulu (kap. 2.2.1). Z agregova-
ných zpráv se vytváří vstupy pro klasifikaci, je však nutné odstranit některé nadbytečné
atributy, které by na klasifikaci neměly mít vliv nebo by mohly negativně ovlivnit její
přesnost. Pro klasifikaci se používá pouze 10 parametrů:

• Delta – Délka trvání útoku v sekundách.
• ConnC – Počet SIP spojení v agregačním okně.
• RC – Počet doručených REGISTER zpráv.
• IC – Počet doručených INVITE zpráv.
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• AC – Počet doručených ACK zpráv.
• BC – Počet doručených BYE zpráv.
• CC – Počet doručených CANCEL zpráv.
• OC – Počet doručených OPTIONS zpráv.
• SC – Počet doručených SUBSCRIBE zpráv.
• ConnRate – Poměr celkového počtu doručených k počtu SIP spojení

2.2.5 Klasifikační modul

Po dokončení agregace útoků je možné uložená data v systému Beekeeper vyhodnotit
pomocí různých klasifikátorů. Druhy těchto klasifikátorů a jejich množství závisí na kon-
krétním nastavení specifickém pro každou běžící instanci Beekeeperu (v závislosti na li-
cenčních podmínkách). V základu je možné využívat klasifikaci pomocí neuronových sítí.
Dostupné jsou tyto generace neuronové sítě:

• MLPv1 – původní jednoduchá implementace MLP neuronové sítě
• ANNv2 – přepsaná implementace MLP, univerzální a široce konfigurovatelná síť

Zmíněné neuronové sítě byly implementovány v jazyce JAVA, jsou dostupné pod licencí
GPL 3.0 a jejich použití není omezeno (stejně jako Beekeeper a na něj vázaný software).
Beekeeper však neprovádí učení těchto sítí či přípravu datových sad. Odladění datových
sad a naučení sítí je nutné provést mimo prostředí Beekeeperu. Naučené neuronové sítě lze
exportovat (resp. jejich konfiguraci) do formátu JSON. Systém Beekeeper dokáže nahrát
exportované sítě a využívat je ke klasifikaci útoků.

Kromě využití neuronových sítí umožňuje Beekeeper napojení na API aplikace Weka.
Díky tomu je možné pracovat s algoritmy připravenými pro tuto aplikaci. Vyjma již do-
stupných algoritmů disponuje Weka i online repozitářem s dalšími algoritmy. Pro účely
výzkumu je tedy k dispozici široká základna algoritmů. Použití těchto algoritmů může
být vázáno dalšími podmínkami či licencí, která nemusí umožňovat jejich komerční nebo
výzkumné použití.

Z těchto důvodů lze Weka algoritmů využít, ale jejich použití je omezeno účelem
nasazení Beekeeperu. Zároveň je nutné nastavit konfiguraci těchto algoritmů stejně jako
v případě neuronových sítí.
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3 METODIKA PRÁCE A NÁVRH KLASIFIKAČNÍCH MO-
DELŮ

Kapitola navazuje na sekci popisující implementaci systému Beekeeper a jednotlivých
sond, aby blíže rozvedla metody využité pro klasifikaci SIP útoků. Obsahuje definice tříd
SIP útoků, přípravu a vlastnosti datových sad. Analytické vyhodnocení slouží k pochopení
dále prezentovaných výsledků.

3.1 Definice tříd útoků

Veškerá data použitá v této práci jsou získána pomocí uvedené sítě honeypotů a reflektují
současný stav útoků používaných v IP telefonii. Ačkoli existuje celá řada různých typů
útoků, mnoho z nich se v praxi nevyužívá, není zachyceno nebo chybí dostatečný počet
vzorků.

Důvodem může být problematická dostupnost či složitost nástrojů pro SIP útoky,
podobný efekt útoku či nízká možnost zisku z daného útoku. Obecně platí, že se v rámci
SIP útoků setkáme s několika typickými zástupci útoků a další typy se vyskytují velice
sporadicky.

Dalším důvodem může být odhalení honeypotu, který lze identifikovat na základě de-
tailních odchylek v chování vůči produkčním ústřednám. Tyto jemné detaily jsou zároveň
útočníky využívány i pro přesné určení provozované verze SIP ústředny. Komplexní útoky,
složené z několika rozdílných fází útoku, bývají mířené proti konkrétním cílům (firmy, ho-
tely, atd.) a jejich zachycení na navrženém systému detekčních sond je nepravděpodobné.

Díky tomu je preferován postup nasazení sond s tzv. plnohodnotným honeypotem spo-
léhajícím na nasazení reálné ústředny (openWRT sonda s ústřednou Asterisk). Postup-
ným testováním a dostupností dostatečného počtu zástupců byly stanoveny tyto třídy
SIP útoků:

• Options test – Testování dostupnosti PBX pomocí OPTIONS zpráv.
• Options scanning – Dlouhodobé skenování PBX pomocí OPTIONS zpráv.
• Call test – Pokusy o sestavení hovoru přes PBX.
• Unknown protocol – Komunikace na monitorovaném portu, nebyla však deteko-

vána SIP zpráva dle RFC 3261.
• Register and call – Pokus o registraci na PBX a následné hovory přes PBX.
• Register test – Testování registrace na PBX.
• Register flood – Zahlcení PBX pomocí REGISTER zpráv.
• Register attempt – Pokus o registraci legitimním uživatelem.

Uvedené třídy vychází z teoretických poznatků o útocích, dělení používaném v komerčních
nástrojích a odborné literatuře. Jejich přesné definice prošly řadou úprav s ohledem na
získaná data. Zmíněné třídy jsou relevantní pro všechny výstupy uvedené v této dizertační
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práci. Výsledky dosažené s předchozími sadami jsou uvedeny například v [Saf03, Saf06].
S rostoucím množstvím dat o útocích je možné tyto třídy dále upravovat a rozšiřovat dle
aktuálního stavu na poli útoků.

3.2 Data o útocích

Pro potřeby dizertační práce byla sestavena sada dat (dále sada 8) o útocích zachycená
systém Beekeeper za období necelých 2 let. Dohromady jednotlivé sondy monitorovaly
provoz po dobu 1689 dní. Monitoring neprobíhal kontinuálně během zmíněných let, ale
docházelo ke změnám nasazení sond v různých sítích.

Nejkratší doba, po kterou byl honeypot nasazen byla 69 dní, nejdelší pak 296 dní
(přičemž tato sonda nadále monitoruje provoz). Rozdílný je i počet SIP zpráv získaných
pomocí různých metod – sadu 8 tvoří např. 322 506 SIP zpráv z Dionaea a 3 725 942 SIP
zpráv získaných pomocí Tcpdump. Změna v nastavení a nasazení sondy je vhodná i pro
zachování dostatečné variability a nezávislosti dat.

Tabulka 3.1 uvádí základní informace o složení útoků v sadě 8 (počet absolutních i
unikátních signatur) a porovnání s jednou z předchozích verzí.

Tab. 3.1: Vlastnosti unikátních signatur - porovnání sady 8 a sady 6.

Třída útoku
Sada 8 Sada 6

Počet útoků Unikátní Počet útoků Unikátní
Options test 49 334 (26,73%) 29 ( 0,83%) 20 209 (23,86%) 13 ( 2,12%)
Options scanning 234 ( 0,13%) 235 ( 6,76%) 42 ( 0,05%) 8 ( 1,29%)
Call test 123 559 (66,94%) 1 876 (53,95%) 54 938 (64,85%) 116 (18,83%)
Unknown protocol 7 933 ( 4,30%) 79 ( 2,27%) 7 801 ( 9,21%) 83 (13,47%)
Register and call 171 ( 0,09%) 210 ( 6,04%) 126 ( 0,15%) 63 (10,23%)
Register test 1 041 ( 0,56%) 438 (12,60%) 763 ( 0,10%) 86 (13,96%)
Register flood 571 ( 0,31%) 560 (16,11%) 308 ( 0,36%) 232 (37,66%)
Register attempt 1 745 ( 0,95%) 50 ( 1,44%) 527 ( 0,62%) 63 (15,91%)
Celkem 184 590 3 477 84 717 1 360

Z uvedené tabulky je patrná nevyváženost dat, ovlivňující i tvorbu učících, validačních
a testovacích sad. Problematické jsou především třídy Options test, Options scanning a
Unknown protocol. Není to dáno pouze nízkým počtem unikátních signatur, ale i nízkou
variabilitou mezi možnými signaturami.

Ze sady 8 jsem pomocí metod pro oversampling a undersampling (více [8]) vytvořil
vyvážené a vzájemně nezávislé sady pro potřeby klasifikátorů. Tyto sady byly navrženy
tak, aby primárně využívaly dostupných signatur a oversampling se využíval co nejméně.
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Výsledkem jsou sady obsahující celkem 480 signatur, což představuje 14,8% všech uni-
kátních signatur ze sady 8. Obvyklé rozdělení mezi učící a testovací sadu je dle [1, 2, 5]
doporučováno v poměru 70:30 nebo 80:20. Vzhledem k přítomnosti validační sady jsem
zvolil poměr přibližně 66–16–16. Sady jsou záměrně navrženy tak, aby zůstaly vzájemně
nezávislé i po preprocessingu používaného u ANNv2.

• ls008 – učící sada, obsahuje 320 signatur (60 vzorků pro každou třídu útoku)
• vs008 – validační sada, 80 signatur (10 vzorků na třídu)
• ts008 – testovací sada, 80 signatur (10 vzorků na třídu)

Základní statistické údaje o učící sadě zobrazuje následující tabulka 3.2.

Tab. 3.2: Vlastnosti atributů učící sady (ls008).

Delta CoC0 RC IC AC BC CC OC SC CRate0

𝑥𝑚𝑖𝑛 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
𝑥𝑚𝑎𝑥 43869 556 246720 277 347 10 88 70 4 123361
�̄� 527,909 12,262 1462,509 7,397 3,637 0,063 1,950 2,075 0,013 663,052
𝜎 3186,451 42,730 14199,815 27,754 25,037 0,723 7,853 6,261 0,224 7013,182

3.3 Clustering vstupních parametrů

Vstupní parametry pro klasifikátory odpovídají popisu uvedeném v tabulce 2.1 a byly tes-
továny řadou algoritmů k nalezení shluků (clustering), tedy skupin podobných vstupních
vektorů. Testování probíhalo jak v prostředí MatLab, tak i nástroje Weka. Vstupem pro
tyto algoritmy byla testovací sada bez uvedené klasifikace útoků, příp. počet hledaných
shluků a další nezbytné parametry pro konkrétní algoritmy.

Potvrdila se hypotéza, že dané algoritmy nejsou schopny autonomně rozeznávat ve
vstupních datech definované skupiny útoků. Chybovost 87,5% odpovídá jediné korektně
identifikované skupině útoků. V praxi to znamená, že detekované skupiny obsahují jednoho
až čtyři jedince a jedna skupina všechny zbývající. Obecně tyto algoritmy odpovídají
přesností náhodnému klasifikátoru.

Část algoritmů (označena v tabulce 3.3 indexem 2) vyžaduje pro svůj běh definici
počtu hledaných skupin. Chybovost těchto algoritmů je již nižší proti předchozí skupině,
stále však nedosahují kvalit vhodných pro nasazení.

Nejlepší přesnosti dosáhl algoritmus KMeans využívající pro nalezení shluků Manhat-
tan distance. I v tomto případě však chybovost dosahuje 50,63%. Velice dobrých výsledků
dosahuje především na třídách útoků register attempt a register flood. Vysoká úspěšnost
je ale vykoupena vysokým množství false positive klasifikací (31,79% pro RA a 14,29%
pro RF útoky).
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Mezi varianty neuronových sítí pro clustering dat patří samoorganizační mapy (SOM).
I zde se potvrdila hypotéza o problematickém shlukování. Dostáváme na úroveň majorit-
ního klasifikátoru s úspěšností 12,5%. SOM umožňuje také analýzu vlivu jednotlivých
vstupů na výsledné aktivace. Je tedy možné zobrazit redundantní vstupy či vstupy s po-
dobným vlivem. Podobně jako v případě dřívější učící sady (založené na sadě 6, ls006)
jsem nalezl velice podobný vliv parametrů 3 a 10 (tj. počet REGISTER zpráv a výsledný
poměr přijatých zpráv). Způsobeno to bude pravděpodobně silnou závislostí těchto para-
metrů v rámci poloviny útočných tříd.

Tab. 3.3: Porovnání clustering algoritmů.

Algoritmus Počet skupin Error rate
Canopy 31 86,56%
EM 41 68,75%
HierarchicalClusterer 101 85,63%
FarthestFirst 54-622 85,63%
SimpleKMeans - MD 82 50,63%
SimpleKMeans - ED 11-122 60,93%
DensityBased (EM) 41 69,38%
DensityBased (SimpleKMeans - MD) 82 58,13%
DensityBased (SimpleKMeans - ED) 82 66,25%

Nepotvrdila se však závislost parametrů 6,7 a 9 (tj. počet zpráv BYE, CANCEL,
SUBSCRIBE), která byla patrná na předchozí verzi učící sady ls006. Tento stav může být
způsoben rozdílnými zástupci v učících sadách, složením a variabilitou hodnot vstupních
parametrů. Výsledky analýzy sady ls006 uvádím v samostatném článku [Saf02].

0Kráceno: CoC – ConnC, CRate – ConnRate
1Autonomně detekovaný počet skupin
2Definovaný počet skupin, pro který dosáhl daný algoritmus nejnižší chybovosti
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4 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ

Úspěšnost klasifikace pomocí metod machine learningu silně ovlivňuje volba parametrů
nutných k běhu každého algoritmu. Pro většinu modelů jsou stanoveny výchozí hodnoty
jednotlivých parametrů, ty je však nutné ověřit empiricky a upravit pro používaná vstupní
data.

Veškerých výsledků v této kapitole bylo dosaženo pomocí datových sad verze 8. Pro
upřesnění uvádím, že učící sada slouží k natrénování daného algoritmu, validační sada
se využívá pro vyhodnocení výkonu modelu a nastavení potřebných parametrů, testovací
sada slouží k závěrečné evaluaci vítězného klasifikátoru.

Pro vyhodnocení výsledků klasifikace lze využít řady různých parametrů popisujících
vlastnosti daného klasifikátoru. Tyto parametry mohou být v literatuře definovány různě,
popis a metody výpočtu těchto parametrů použitých pro porovnání klasifikátorů uvádím
v dizertační práci (vycházím mimo jiné z [6, 8, 9]).

4.1 Optimální parametry pro ANNv2

Jak již uvádím v implementační části MLP (kap. 2.2.5), neuronová síť ANNv2 je vůči
MLPv1 univerzálnější a disponuje rozsáhlejší sadou modifikovatelných parametrů. Tato
část popisuje nastavení hodnot jednotlivých parametrů. Z hlediska ANNv2 se jedná o
stanovení vhodné struktury, velikosti sady pro postupné učení (MBS), učící koeficient 𝜂,
momentum 𝜇, vlivu L2 regularizace 𝜆, typu chybové funkce, preprocessingu vstupních
dat, inicializace neuronové sítě, maximálního počtu učících epoch (kompletních průchodů
učící sadou) a omezení minimální chyby klasifikace.

Tyto parametry se vzájemně ovlivňují a změna jednoho z nich může způsobit nevy-
hnutelné úpravy ve zbývajících parametrech. Zároveň může existovat i více optimálních
řešení s různými kombinacemi parametrů. Porovnání efektivity změny každého parametru
komplikuje i náhodné stanovení vnitřních vah mezi neurony a biasů neuronů.

Výhodou náhodného stanovení těchto hodnot pro každý běh učícího algoritmu je odol-
nost proti případnému opakování systematických chyb vzniklých během inicializace neu-
ronové sítě. Cílem této části je nalezení optimálních parametrů pro naučení neuronové
sítě, které se blíží ideálnímu klasifikátoru, a zároveň dosahujících nízké náročnosti na
systémové prostředky.

Učení neuronové sítě závisí na uvedených parametrech, některé z nich se ale učení
nemění a lze je tedy považovat za konstanty. Těmito parametry jsou: datové sady verze
8 (učící, validační a testovací), omezení maximálního počtu epoch a minimální chyby
klasifikace (není-li to explicitně uvedeno jinak).

• Učící, validační a testovací sada – odpovídají popisu uvedeném v kap. 3.2 a jsou
vždy použity pro všechny dále uváděné výsledky.

• Omezení počtu epoch – maximum je 250 epoch.
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• Omezení minimální chyby klasifikace – chybovost musí být menší než 2%
• Preprocessing – navýšení počtu vstupů.

Prvotní nastavení jednotlivých parametrů vychází ze zkušeností s předchozí verzí datové
sady. Počáteční experimenty s učící sadou prokázaly vysoké hodnoty úspěšnosti klasifi-
kace, které dosahovaly až 100%. S ohledem na vyšší náročnost učení na takto vysoké
hodnoty přesnosti byla z praktických důvodů vyžadována chybovost menší než 2%, která
znatelně zvýšila počet úspěšně naučených klasifikátorů a usnadnila nalezení optimálních
parametrů. Závěrečné učení modelu probíhalo s podmínkou nulové chybovosti.

4.1.1 Struktura neuronové sítě

Optimální struktura neuronové sítě musí dosahovat vysoké přesnosti, rychlého učení a
počet neuronů ve vrstvách by se měl postupně snižovat směrem k výstupní vrstvě [13].
Ačkoli vyhodnocení dat na naučené neuronové síti není tak výpočetně náročné jako učení,
preferuji ty struktury, které dosahují lepších nebo podobných výsledků s menším počtem
neuronů.

Nejedná se jen o praktické využití Occamovy břitvy, ale o důraz na schopnost genera-
lizace neuronové sítě. Předchozí výzkum prokázal schopnost sítě zvyšovat svoji přesnost,
konvergující k maximu pro danou učící sadu při rostoucím počtu neuronů skrytých vrstev
(mimo jiné například [Saf06]).

4.2 Optimální parametry pro MLPv1

První generace neuronové sítě MLP využívá pouze parametrů 𝜂 a 𝜇. Možnosti ovlivnění
učení se tak hodně limitují. Zároveň není možné během učení sledovat další parametry,
jako například vývoj chyby v průběhu učení. Účel této verze spočíval v ověření funkčnosti
a pokročilá funkcionalita a univerzální přístup byl implementován až v následující generaci
ANNv2, jejíž nastavení bylo popsáno dříve.

I přesto, že možnosti MLPv1 jsou ve srovnání s ANN omezené, stále dosahuje dosta-
tečně přesné klasifikace a lze ji v praxi využívat. Přesné nastavení parametrů uvádím v
dizertační práci.

4.3 Nastavení algoritmů v aplikaci Weka

Nástroj Weka je souborem algoritmů strojového učení pro data mining. K výsledkům
klasifikací se přistupuje jednotným způsobem a zobrazeny jsou relevantní data jako do-
sažená přesnost, počet FP a FN, hodnoty F-measure, MCC, atd. Nevýhodou jednotného
výstupu je ztráta dat o učení algoritmu. Různé algoritmy mohou využívat odlišných me-
tod a tak nemusí být sledování jednotných parametrů možné či relevantní a není tedy
možné replikovat odpovídajícím způsobem experimenty provedené s neuronovými sítěmi.
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Konkrétní odladění klasifikátoru závisí také na znalosti jeho přesné funkcionality.
Každý z algoritmů obsahuje přednastavené výchozí hodnoty parametrů učení vhodné
pro obecnou klasifikaci. V práci vycházím z těchto hodnot a specifické nastavení uvádím
pro každý algoritmus zvlášť. Vybrána byla sada nejvhodnějších algoritmů, dle dosažené
přesnosti.

Z hlediska algoritmů je nutné striktně oddělovat metody založené na kolektivním vě-
domí, fúze výsledků, boostingu, baggingu apod., neboť tyto algoritmy založené na kom-
binaci více klasifikátorů ve většině případů dominují svou přesností nad algoritmy využí-
vající pouze jediný algoritmus.

Níže uvádím výčet používaných algoritmů:
• Jednotlivé algoritmy: REPTree, RandomTree, J48, HoeffdingTree, PART, OneR,

JRip, DecisionTable, LWL, KStar, IBk, NaiveBayes, BayesNet, MultilayerPerceptron
• Kombinace algoritmů: LogitBoost, SimpleLogistic, AdaBoostM1, Bagging, Ran-

domCommittee

4.4 Výsledné porovnání úspěšnosti klasifikace

Pro všechny klasifikátory byla nalezena optimální konfigurace a výsledky učení byly ově-
řeny pomocí validační sady vs008. Klasifikátory s nejvyšším výkonem byly použity pro
závěrečnou evaluaci na testovací sadě a nejlepší výsledky shrnuje tabulka 4.1.

Tab. 4.1: Porovnání vybraných klasifikátorů na testovací sadě (ts008).

ALG ACC E𝑟𝑎𝑡𝑒 F𝑚 G𝑚 MCC
REPTree 97,50% 2,50% 0,9747 0,9875 0,9727
J48 98,75% 1,25% 0,9875 0,9933 0,9861
PART 98,75% 1,25% 0,9875 0,9933 0,9861
Bagging J48 98,75% 1,25% 0,9875 0,9933 0,9861
AdaBoostM1 J48 98,75% 1,25% 0,9875 0,9933 0,9861
RandomCommittee 100,00% 0,00% 1,0000 1,0000 1,0000
MLPweka 53,75% 46,25% 0,4716 0,6231 0,4394
MLPv1 86,25% 13,75% 0,8587 0,9341 0,8514
ANNv2 100,00% 0,00% 1,0000 1,0000 1,0000

Výsledky v tabulce 4.1 jsou rozděleny do tří skupin, z nichž každá obsahuje tři nejvhod-
nější klasifikátory. První z nich obsahuje výsledky pro nejlepší jednoduché klasifikátory.
Mezi nejlepšími jsou pouze rozhodovací stromy s dosaženou přesností až 98, 75%. Chybo-
vost 1, 25% způsobila nesprávná klasifikace jediné položky testovací sady, kdy byl špatně
klasifikován útok z kategorie Register test jako Register flood.

Obdobná chyba často nastávala během validace, kdy docházelo k chybné klasifikaci
útoku Options scan do skupiny Options test. Tyto chybné klasifikace způsobuje vlastní

25



Experimentální ověření

signatura útoku, která se vyskytuje na hranici mezi jednotlivými třídami. Klasifikátor pak
může takovýto útok zařadit do nesprávné třídy.

Odstranění problému s klasifikací hraničních signatur je možné s využitím tzv. soft-
decision klasifikace a následné fúze více různých klasifikátorů. Problematika je blíže ob-
jasněna v kapitole věnované fúzi.

Druhá skupina uvedená v tabulce 4.1 obsahuje kombinace algoritmů. Výsledky na va-
lidační sadě dosahovaly 100% úspěšnosti, ale při ověření dochází opět k chybné klasifikaci
jediné položky. I když tyto algoritmy kombinují více různých běhů jednoho algoritmu, ne-
dokáží úplně potlačit chybu hraničních signatur. Výjimkou je seskupení RandomComittee,
které dosáhlo bezchybné přesnosti.

Poslední skupinu tvoří neuronové sítě. Ty sice tématicky spadají do první kategorie, ale
pro porovnání rozdílů mezi implementacemi jsou umístěny do separátní kategorie. Zde již
výsledky značně kolísají, což je způsobeno hlavně rozdílnými optimalizacemi prováděnými
na neuronové síti. Nejvýrazněji však přesnost neuronových sítí ovlivňuje předzpracování
dat.

4.4.1 Předzpracování analyzovaných dat

Pro zpřesnění klasifikace využívají neuronové sítě úpravu vstupních vektorů. Dostupné
metody předzpracování závisí na algoritmu i typu vstupních dat. Primárním úkolem je
normalizace vstupních dat, ale vyskytují se i další úpravy vstupního vektoru.

Přestože možnosti předzpracování jsou různé, první generace MLPv1 neprovádí žádné
předzpracování. Druhá generace ANNv2 obsahuje řadu metod vysvětlených blíže v te-
oretické části. Implementace MLP v prostředí Weka může například provádět převod
nominálních vstupů do binární podoby, apod. V tabulce 4.1 proto respektuji dostupné
možnosti předzpracování pro dané algoritmy a používám vždy pouze to nastavení, které
přináší nejlepší výsledky.

Tab. 4.2: Výkon neuronových sítí – bez předzpracování.

ALG ACC E𝑟𝑎𝑡𝑒 F𝑚 G𝑚 MCC
MLPweka 53,75% 46,25% 0,4716 0,6231 0,4394
MLPv1 86,25% 13,75% 0,8587 0,9341 0,8514
ANNv2 86,25% 13,75% 0,8581 0,9214 0,8433

Pro porovnání jednotlivých implementací je nutné stanovit stejné podmínky bez ovliv-
nění předzpracováním. Výsledky neuronových sítí bez předzpracování uvádím v tabulce
4.2. I přes snahu odladit MLP algoritmus v prostředí Weka dosahovala jeho úspěšnost
pouze 53, 75%. Neuronové sítě MLPv1 a ANNv2 dosahovaly stejné úspěšnosti a rozdíly
mezi nimi jsou minimální, nezávisle na různé struktuře, nastavení učících parametrů i
chybové funkci. Obě neuronové sítě dosáhly na validační sadě nižší úspěšnosti (v řádu
procent) než pro testovací sadu.
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Pokud upravíme vstupní data tak, aby odpovídala výstupu po předzpracování na
ANNv2, dosáhneme zvýšení výkonu všech uvedených neuronových sítí. Navýšení přes-
nosti je rapidní a umožňuje dosahovat vynikající klasifikace (viz tabulka 4.3). Zlepšení
je pravděpodobně způsobeno navýšením počtu možných rozhodovacích hladin ve vstupní
vrstvě a také vyšším počtem neuronů ve skrytých vrstvách.

Tab. 4.3: Výkon neuronových sítí – s předzpracováním.

ALG ACC E𝑟𝑎𝑡𝑒 F𝑚 G𝑚 MCC
MLPweka 96,25% 3,75% 0,9617 0,9800 0,9580
MLPv1 96,25% 3,75% 0,9617 0,9800 0,9580
ANNv2 100,00% 0,00% 1,0000 1,0000 1,0000

Obdobné navýšení přesnosti bylo pozorováno i pro MLP implementaci v prostředí
Matlab. S použitím upravené vstupní sady se navýšila přesnost o téměř 45%, což odpovídá
zlepšení algoritmu MLP v prostředí Weka. Výsledky ale negativně ovlivnily další okolnosti,
které vyloučily tuto implementaci ze závěrečného srovnání.

Bezchybné klasifikace na validační i testovací sadě dosáhla pouze ANNv2, přičemž mezi
nejvhodnějšími strukturami se vyskytovaly i sítě obsahující jednu skrytou vrstvu. Porov-
nání neuronových sítí provedené na sadě všech unikátních signatur zobrazuje tabulka 4.4.
Nejlepšího výsledku dosáhla ANNv2 při použití dvou skrytých vrstev.

Tab. 4.4: Výsledky MLP na sadě všech unikátních signatur.

ALG Struktura ACC E𝑟𝑎𝑡𝑒 F𝑚 G𝑚 MCC
ANNv2 [130,88,8] 96,78% 3,22% 0,9034 0,9262 0,9054
MLPv1 [130,80,40,8] 97,33% 2,67% 0,9149 0,9353 0,9178
MLPweka [130,69,8] 97,44% 2,56% 0,9170 0,9387 0,9199
ANNv2 [130,60,50,8] 97,64% 2,36% 0,9346 0,9511 0,9348

Výsledky jasně zobrazují vysokou podobnost úspěšnosti mezi klasifikátory a pozitivní
vliv předzpracování na výkon neuronových sítích. Ostatní klasifikátory dosahují podob-
ných výsledků, nepřekonávají ale výsledek ANNv2 (například RandomCommittee dosa-
huje na sadě unikátních signatur úspěšnosti 96, 17%).

4.4.2 Fúze klasifikátorů

Fúze klasifikátorů přináší metody pro další potenciální vylepšení přesnosti klasifikace.
Obecně lze zvýšení dosáhnout, pokud jsou alespoň částečně splněny tyto podmínky:

• různé druhy senzorů pro získání dat
• různé druhy signatur pro stejné entity
• různé zachycení signatury konkrétní entity
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• dostupnost odlišných vstupních vektorů

V případě analýzy VoIP útoků nejsou tyto podmínky splněny. Dochází například k zachy-
cení stejného útoku pomocí různých detektorů, nicméně na různých sondách. Díky tomu
vznikají v datech nežádoucí závislosti, které nelze fúzí odstranit [12, 11].

Z výsledků dat plyne, že nejlepší klasifikátory dosahují velice vysoké přesnosti na tes-
tovací sadě. Praktickým ověřením na kompletní sadě unikátních signatur se tato přesnost
potvrdila. Nízká chybovost nabízí pouze malý prostor pro možné vylepšení klasifikace.
Dalším negativním faktorem je závislost všech klasifikátorů na stejné učící sadě. Stejná
učící data a vstupní vektory mohou vést ke stejných chybám v klasifikaci.

Pokud se zaměříme blíže na konkrétní chyby na sadě unikátních signatur, zjistíme že se
ve vysoké míře opakují i pro zbylé klasifikátory. Nejnižší chybovosti dosahuje dvouvrstvá
ANNv2. Z 82 chyb v klasifikaci se 98, 78% z těchto chyb vyskytuje i u dalších klasifikátorů.
Velice podobné je to i s dalšími klasifikátory (např. shoda 93, 26% u MLP v prostředí
Weka). Rozhodování o výsledné klasifikaci při využití fúze využívá dle Jaina [11] obvykle
některou z těchto metod:

• majority voting
• weighted majority voting
• behavior knowledge space
• weighted voting
• Dempster-Shafer theory of evidence

Shoda v chybě mezi různými klasifikátory ovlivňuje právě stanovení výsledné klasifikace.
U soft–decision algoritmů lze pozorovat i velmi vysoké hodnoty posteriorní pravděpodob-
nosti chybných klasifikací. Weka MLP uvádí pravděpodobnost správnosti klasifikace vyšší
než 95% u 31 chybných klasifikací, které tvoří 34, 83% všech chybných klasifikací. Daný
algoritmus je tedy silně přesvědčen o správnosti rozhodnutí a může tak vahou tohoto roz-
hodnutí změnit rozhodnutí při fúzi na stranu chybné klasifikace, zvláště když dochází k
vícečetnému výskytu chyb.

Co je ale důvodem 2, 36% chybných klasifikací? Problematické signatury patřící mezi
hraniční, neznámé či fuzzing signatury. V případě hraničních signatur dochází ke klasifi-
kaci signatury na rozhraní dvou tříd a útok může být nesprávně klasifikován do komple-
mentární třídy. Důraz na její eliminaci není vhodný, zvláště pokud je útok dle posteriorní
pravděpodobnosti tohoto algoritmu správně klasifikován.

Jako fuzzing se označují metody úmyslného zanesení nesmyslných hodnot do signatury
útoku. Výsledkem může být selhání systémů pro detekci či chybná klasifikace. Posledním
zástupcem problematických klasifikací jsou neznámé signatury. Jde o signatury nových
útoků, které nebyly známy v době vytvoření učící sady (zero–day zranitelnosti). Vliv
těchto chybných klasifikací nelze nikdy úplně eliminovat a stávající přesnost klasifikačních
algoritmů lze považovat za blížící se ideálnímu klasifikátoru.
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5 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE A ZÁVĚR

V rámci výzkumu pro dizertační práci byly dosaženo stanovených cílů a výsledky lze
považovat za přínosné pro oblast autonomní detekce útoků. Lze je rozdělit dle toho, zda
se jedná o přínos teoretický či praktický. Teoretickými přínosy jsou:

• Provedení rešeršního průzkumu a shrnutí problematiky zabezpečení VoIP provozu
využívajícím SIP protokol s důrazem na potenciální slabiny VoIP infrastruktury.

• Rozborem existujících metod detekce hrozeb byly identifikovány charakteristické po-
stupy detekce hrozeb, jejich silné a slabé stránky.

• Určení a nasazení metod pro sběr a zpracování útočných signatur.
• Stanovení a experimentální ověření metod tvorby datových sad pro potřeby detekce

VoIP hrozeb.
• Byly navrženy modely neuronové sítě umožnující univerzální detekce hrozeb.
• Experimentálně byla ověřena možnost využití modelů neuronových sítí pro auto-

nomní klasifikaci útoků.
• Návrh a experimentální ověření metod pro zpřesnění výsledků klasifikace neurono-

vých sítí.
• Implementované algoritmy byly porovnány s dalšími dostupnými klasifikačními me-

todami.
Mezi praktické přínosy práce patří:

• Návrh a implementace variabilních sond umožňujících monitoring hrozeb a snadné
nasazení v cílové síti.

• Návrh a implementace expertního informačního systému Beekeeper pro autonomní
analýzu VoIP útoků.

• Návrh a implementace modulárních systémů obohacujících výsledky o dodatečné
informace a zvyšující tak užitečnost a využitelnost dat.

• Napojení Beekeeper na další expertní systémy.
• Implementace neuronových sítí s důrazem na konfigurovatelnost a univerzálnost mo-

delu.
• Vznikly jednoznačně definované struktury popisující SIP útoky i zachycené SIP

zprávy.
• Byla vytvořena řada vzorových a prakticky využitelný sad pro detekci hrozeb.
• Vzniklo unikátní datové úložiště pro uložení detekovaných útoků.

Tato dizertační práce přináší nový návrh modelu klasifikace útoků pomocí neurono-
vých sítí a vybraných algoritmů strojového učení. V provedených experimentech byla po-
tvrzena aplikovatelnost tohoto řešení a v průběhu několikaletého výzkumu byly nalezeny
a identifikovány optimální algoritmy a jejich konfigurace. Cílem bylo vytvoření expertního
centralizovaného systému pro analýzu, klasifikaci a skladování dat o útocích na VoIP.

Důvodem pro výzkum je především rostoucí obliba a počet nasazení VoIP ústředen.
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S tím je spojen i nárůst útoků a pokusů o zneužití VoIP služeb. Zvýšený zájem o nástroje
v oblasti bezpečnosti je patrný i ze zapojení popisovaného systému Beekeeper do dalších
výzkumných i komerčních projektů. V současnosti již existuje řada nástrojů pro detekci
hrozeb a možných algoritmů jejich detekce. Tyto nástroje jsou podrobně popsány v teore-
tické kapitole dizertační práce, s uvedením předností i slabin zmíněných metod. Příležitost
pro řešení uvedené v této dizertační práci spočívá v nalezení univerzálního přístupu pro
klasifikování dat o útocích i metod získání těchto dat.

Systém Beekeeper byl od počátku vyvíjen jako klasifikátor VoIP útoků a proto je
část teorie věnována stručnému základu komunikace pomocí SIP protokolu. V teto části
se zaměřuji především na ty oblasti SIP protokolu, které bývají útočníky zneužívány či
přímo souvisí s útoky na VoIP. Blíže rozebrána je i bezpečnost protokolu SIP a výchozí
bezpečnostní opatření a doporučení definovaná ve standardu RFC 3261. Kapitola plynule
přechází k přehledu známých zranitelností a útoků používaných ve VoIP infrastruktu-
rách. Přehled bezpečnosti uzavírá kapitola věnovaná aktuálním technikám a teoretickým
přístupům detekce SIP útoků.

Kapitola popisující klasifikační algoritmy uvádí čtenáře do problematiky strojového
učení. Obsahuje rozdělení a přehled vlastností jednotlivých algoritmů. Detailně zpraco-
vává zejména problematiku neuronových sítí, které tvoří jádro detekčního mechanismu
navrhované v rámci dizertační práce. Identifikovány a popsány jsou i další metody stro-
jového učení využívané pro detekci.

Cíle dizertační práce definuji ve formě, v jaké byly schváleny komisí během rigorózních
zkoušek. V navazující části se již věnuji jádru práce. Nejprve uvádím rozbor a vlastnosti
centralizovaného systému pro sběr dat o útocích na SIP. Jedná se o popis návrhu a im-
plementace různých typů detekčních sond i multifunkčního centrálního prvku Beekeeper.
Tento expertní informační systém zastává řadu funkcí a váže dohromady jak provedený
teoretický výzkum, tak i veškeré prakticky nasazené technologie do jediného komplexního
řešení.

Další kapitola provází čtenáře implementací jádra systému Beekeeper, které tvoří kla-
sifikátor založený na neuronových sítích. Tento klasifikátor je doplněn předchozí verzí
založenou také na neuronových sítích a napojením na API nástroje Weka, poskytujícího
rozmanité algoritmy strojového učení pro data mining. Kapitola obsahuje i metodiku vy-
hodnocení a porovnání klasifikátorů z hlediska výkonu na testovacích datech.

Experimentální část se zaměřuje na nalezení optimalizovaného algoritmu řešícího pro-
blém klasifikace s maximální přesností na dostupných datech. Zároveň obsahuje i po-
rovnání jednotlivých algoritmů mezi sebou. Nejlepších výsledků na dostupných datech
dosáhla již dříve uvedená implementace pomocí neuronových sítí.

Mezi schválené cíle dizertační práce patří vytvoření sond pro sběr informací o útocích
na SIP infrastrukturu. V práci předkládám koncept na bázi obrazů připravených pro
instalaci ve virtualizované infrastruktuře, tak i hardwarová zařízení podporující různé
architektury. Uvedené detekční sondy byly nasazeny v praxi a jsou aktivně využívány pro
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sběr dat. Systém Beekeeper umožňuje pasivní monitoring těchto sond a komunikace se
sondami využívá šifrovaného kanálu.

Dále systém Beekeeper provádí autonomní zpracování a klasifikaci útoků zachycených
pomocí uvedené sítě sond. Detekce je založena na experimentálně ověřené klasifikaci neu-
ronovými sítěmi, přičemž umožňuje i libovolné nasazení dalších algoritmů. Dostupné jsou
vždy výsledky vybraných klasifikací.

Veškeré algoritmy uvedené v experimentální části byly testované na reálných datech
získaných během více než dvouletého monitorování SIP útoků. Byla tak vytvořena odpo-
vídající datová základna umožňující další výzkum v oblasti a přístup ke strukturovaným
útočným datům. Cíle dizertační práce jsou tedy splněny ve všech bodech.

Potřebnost a aktuálnost popsané problematiky potvrzuje i zapojení Beekeeperu v dal-
ších expertních systémech pro sdílení informacích o detekovaných bezpečnostních inciden-
tech Warden a SABU, systému pro monitoring infrastruktur Mentat. Zároveň proběhlo
jednání o nasazení v komerčním produktu společnosti InveaTech (nyní Flowmon). Bee-
keeper je nasazován i v prostředí monitoringu a vyhodnocení SIP komunikace v projektu
TAČR: Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace.

Široká využitelnost spočívá v modulárním designu a možných rozšířeních stávajícího
stavu o další funkcionalitu. Systém není omezen pouze na klasifikaci útoků cílených na SIP
protokol, ale poskytuje pracovní prostředí pro obecné zpracování dat z široké škály sond,
nezávisle na jejich technologii. Vzhledem k rozvoji v oblasti IoT lze předpokládat další
využití tohoto systému pro analýzu dat získaných z těchto zařízení. Celý zdrojový kód
aplikace Beekeeper je otevřený a veřejně dostupný pod licencí GPL. Systém byl vyvíjen v
průběhu několika let a výsledky byly publikovány ve vědeckých žurnálech a konzultovány
na řadě odborných konferencí.

Budoucí rozvoj systému Beekeeper pro analýzu VoIP komunikace spočívá v rozšíření
množství detekovaných incidentů a rozvoji nových učících dat. Zároveň bude probíhat i
výzkum v oblasti klasifikačních algoritmů a jejich dalšího zpřesnění. Díky velkému množ-
ství zachycených útoků poskytuje Beekeeper již nyní unikátní a kvalitní zdroj informací
pro další výzkum a vývoj v oblasti útoků na VoIP pomocí SIP protokolu.
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