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Inleiding 
 
Vele KMO’s, zelfstandigen, scholen en thuisgebruikers hebben maar een beperkt budget voor 
ICT doeleinden. In vele gevallen wordt dan ook de beveiliging uit het oog verloren. 
Beveiliging is door de jaren heen hierdoor in een slecht daglicht geplaatst door beveiliging te 
koppelen aan hoge kosten. Maar u bent niet verplicht om dure firewalls en software aan te 
schaffen, er bestaan voldoende goedkopere alternatieven, zoals de vele opensource en 
freeware pakketten. 
Het doel van mijn eindwerk is dus mensen op weg te helpen om hun netwerk veilig te maken 
door middel van opensource en freeware pakketten. De enige eis is, dat er enkele computer 
systemen (met stabiele hardware) en een paar extra netwerkkaarten aanwezig zijn. Het aantal 
nodige systemen is afhankelijk van de gewenste opstelling. 
 
Omdat ieder hoofdstuk van dit eindwerk een eindwerk op zich kan vormen, heb ik mij beperkt 
tot de basis. Aan de hand van de opgegeven bronnen en wat googlen kan er meer informatie 
worden gevonden om de verschillende beveiligingssystemen af te stemmen op het te 
beveiligen netwerk. 
In het theoretisch gedeelte is er een basisuitleg terug vinden van verschillende bedreigingen 
en beveiligingsystemen. 
Het praktisch gedeelte is een basishandleiding van enkele opensource en freeware 
beveiligingssystemen die het netwerk veiliger kunnen maken. 
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Theoretisch gedeelte 

 

1 Wat is veilig 
 

1.1 Wachtwoord 

Een veilig wachtwoord bestaat uit minimum acht karakters en bevat: 
• minimum één hoofdletter 
• minimum één kleine letter 
• minimum één cijfer 
• minimum één teken 

“P@ssw0rd” en “=Hitek07” zijn twee voorbeelden van veilige wachtwoorden. 
Deze vorm van wachtwoorden wordt ook door de ubuntu community en Microsoft 
aangeraden en wordt altijd goedgekeurd als wachtwoord op Windows 2003 server. 
Verder moet een wachtwoord regelmatig gewijzigd worden en geheim gehouden 
worden. Dus zeker niet opschrijven! 
 

1.2 Netwerk 

Een veilig netwerk is een netwerk waar enkel toegelaten activiteiten voorkomen. 
Jammer genoeg is dit moeilijk te realiseren. Wat je ook doet om je netwerk te 
beveiligen, 100% veilig is onrealiseerbaar. Maar als men altijd probeert één stap voor te 
zijn op de mogelijke bedreigingen, is bijna 99% veilig wel realiseerbaar. 
 

1.3 Draadloos netwerk 

Een draadloos netwerk is veilig wanneer er enkel toegelaten gebruikers mee kunnen 
communiceren en als al het verkeer versleuteld is. 
Het is aangeraden om de hoogst mogelijke encryptie toe te passen. Uit het onderzoek 
van drie Duitse computerwetenschappers aan de universiteit van Darmstadt blijkt dat 
een WEP encryptie in 3 seconden kan gekraakt worden. 
Het artikel is terug te vinden in bijlage 6. 
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2 Security policy 
Een security policy is een definitie van wat als veilig word beschoud voor de organisatie 
(bijvoorbeeld: het serverlokaal niet toegankelijk voor onbevoegden), hun 
netwerkomgeving en systemen (bijvoorbeeld: beperkte mogelijkheden voor de 
eindgebruikers). 
Het opstellen van een security policy is iets dat zo vroeg mogelijk dient te gebeuren zodat 
de beste oplossing voor de netwerkomgeving kan gevonden worden. Zodra het bepaald is 
hoe de veiligheid kan worden afgedwongen in het bedrijf, zal men weten hoeveel tijd en 
inspanning er moet besteed worden in het beveiligen van de netwerkomgeving.  
Wanneer men een veiligheidsbeleid heeft gecreëerd voor het bedrijf en van plan is om de 
beveiliging in het netwerk te introduceren, zal het kiezen van de implementatiestrategie 
niet gecompliceerd zijn. 
 

2.1 Waarom een security policy gebruiken 

Voor men begint aan het beveiligen van een netwerkomgeving, moet men zich enkele 
vragen stellen: 

• Wat moet er beveiligd worden? 
• Tegen wat moet er beveiligd worden? 
• Hoe kan het beveiligd worden? 

Een security policy zou op deze vragen een antwoord moeten geven. Bovendien moet 
dit veiligheidsbeleid de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid verzekeren van de 
informatie van een organisatie. Als de veiligheidsmanager een security policy opgesteld 
heeft, is de kans groter dat een begrotingsverzoek word goedgekeurd. Via de security 
policy kan men er ook voor zorgen dat er regelmatig opleidingen, conferenties, 
seminaries en dergelijke mogen worden bijgewoond. 
 

2.2 Hoe stel je een security policy op 

Een netwerkschema maken is de eerste stap tot het bekomen van een goed 
veiligheidsbeleid. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar. Maar men kan het ook 
handmatig doen.  
Wanneer men beschikt over een netwerkschema, wordt de eerste meeting 
georganiseerd. In deze meeting wordt er afgesproken wat wel en wat niet mag worden 
toegelaten op het netwerk.  
Tijdens deze meeting kan de toestemming gevraagd worden om in de firewall alles 
tegen te houden wat nodig is om de veiligheid te waarborgen. 
Dit overlegmoment gaat vooral over de eisen en de wensen van het bedrijf. 

• We hebben “dit” nodig 
• We willen “dat” 
 

Door nu en dan wat extraatjes toe te geven in het voordeel van de eindgebruikers, kan 
men hen op die manier tevreden stellen. Hierdoor is de kans minder groot dat de 
eindgebruikers moeilijk zullen doen, wanneer de security policy wordt 
geïmplementeerd. Het moet zeker ook aan bod komen wat er wel en niet mag 
bijgehouden worden in de logbestanden. 
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De volgende stap is onderzoeken wat de risico’s zijn van alle wensen en eisen. Aan 
iedere wens of eis is er meestal wel een risico verbonden. Aan de hand van de gekende 
risico’s kan men dan de beveiliging ontwerpen. 
 
Er zijn drie niveaus in netwerkbeveiliging: 

• Technisch 
Bv. een netwerkfirewall plaatsen 

• Fysiek 
Bv. de serverruimte met toegangscontrole beveiligen 

• Administratief 
Bv. een wachtwoordenpolicy voor gebruikers 
 

Voor men echt kan beginnen met het schrijven van de security policy, moet men 
uitzoeken of er één security policy kan gebruikt worden voor alle locaties of er per 
locatie een aangepaste security policy moet opgesteld worden. 
 
Wanneer alle stappen doorlopen zijn zoals in onderstaand schema (figuur 2.2-a) kan de 
security policy geschreven worden. 
 
 

 
Afbeelding 2-a Bron: Best damn firewall book period (Syngress) 

 
De security policy bestaat uit 7 onderdelen. 

• Introductie 
In de introductie wordt het doel van de security policy uitgelegd en waarom het 
belangrijk is voor de organisatie. 

• Richtlijnen 
Dit zijn de richtlijnen voor het kiezen van apparatuur en software om aan de 
doelstelling van de security policy te voldoen.  

• Standaards 
In dit onderdeel vind je de standaarden terug voor het implementeren en 
plaatsen van de gekozen apparaten en software. (bv. de firewall configuratie) 

• Procedures 
Dit onderdeel bevat details van de procedures voor het in stand houden van de 
beveiligingsoplossing (bv. wie mag er aanpassingen uitvoeren) 
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• Plaatsing 
Dit onderdeel kan je zien als een miniprojectplan. Het verdeelt de 
verantwoordelijkheden en beschrijft de specifieke stappen voor het 
implementeren van de security policy. 

• Handhaving 
Dit onderdeel detailleert de handhaving van de security policy en de gevolgen 
als iemand zich niet aan de regels houdt. 

• Wijziging of uitzondering 
Dit onderdeel beschrijft de methode om wijzigingen aan te brengen en om 
uitzonderingen toe te staan in de security policy. 
 

Een voorbeeld van een security policy vindt u terug in bijlage 1. 
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3 Niet toegestane netwerkactiviteiten 
 

3.1 Netwerkprotocolmisbruik 

3.1.1 ARP misbruik 

Bij ARP pakketten is er geen authentificatie voor zowel de request als de response. 
Gelukkig zijn ARP requests beperkt tot het locale subnet. 
Maar wanneer een hacker controle heeft over een systeem binnen het subnet, kan hij 
het ARP protocol misbruiken. 

A ARP flooding 

Wanneer er op een switch een pakket aankomt waarvan het MAC adres niet 
voorkomt in het cache geheugen van de switch, wordt de switch tijdelijk 
gedegradeerd tot hub waardoor het pakket over alle poorten van de switch verstuurd 
wordt. 
Als het cache geheugen van de switch vol is kunnen er zich twee scenario’s 
voordoen. De switch kan zichzelf degraderen tot hub of hij kan zijn cache geheugen 
leeg maken. In beide gevallen zal het verkeer te onderscheppen zijn op alle poorten 
van de switch. 

B MAC spoofing 

Wanneer iemand doet alsof hij iemand anders is word er van spoofing gesproken. 
Als door het toepassen van spoofing twee systemen uit een zelfde subnet identiek 
hetzelfde MAC adres hebben, zal geen van beide kunnen communiceren. 
Wanneer een hacker het MAC adres van een gehackt systeem wijzigt, zodat het 
identiek is aan het MAC adres van de router, dan zullen alle connecties met andere 
subnetten verbroken worden. 

C ARP spoofing 

ARP pakketten kunnen worden gespooft om het verkeer om te leiden of te 
onderbreken. 
Wanneer systeem A wil communiceren met systeem B, broadcast systeem A een 
ARP request over het subnet om het MAC adres van systeem B te bekomen. 
Wanneer een hacker de ARP request ziet, kan hij een ARP response spoofen om zo 
systeem A wijs te maken dat hij systeem B is.  
De hacker kan dan het omgeleide verkeer doorsturen naar systeem B, zodat de 
communicatie tussen systeem A en systeem B niet onderbroken wordt. Hierdoor 
zullen systeem A en systeem B niet (minder snel) merken dat er iemand meeluistert. 

3.1.2 IP misbruik 

A IP adres spoofing 

Wanneer een systeem pakketten verstuurt waarvan het source IP adres niet zijn 
werkelijk IP adres is, wordt er gesproken van een IP adres spoofing aanval. Op deze 
manier is de hacker afgeschermd voor gevolgen van de aanval. 
De hacker heeft wel het nadeel dat de response pakketten niet bij hem aankomen. 
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B IP pakket fragmentatie 

Een pakket kan een maximum lengte van 65.535 bytes hebben. Echter kan er een 
fragmentatie offset aan een pakket worden toegevoegd waardoor het pakket met 
65.528 bytes kan worden uitgebreid. 
Deze techniek werd onder andere gebruikt voor de “ping of death” aanval. 

C IP opties 

De volgende verouderde IP opties worden in het algemeen als kwaadwillig 
beschouwd, waardoor ze meestal tegengehouden worden door de routers. 

C.1 Record route 

De record route optie heeft als taak de route bij te houden dat het pakket genomen 
heeft vanaf de source tot de destination. 
Door het ontstaan van tools zoals traceroute is deze optie overbodig. 

C.2 Loose and strict source routing 

Deze optie wordt gebruikt om een specifieke route op te geven die het pakket moet 
volgen. 
Dit is op twee manieren mogelijk: 
• Strict source routing:  

De volledige route (iedere hop) is opgegeven 
• Loose source routing:  

Er zijn hops opgegeven die het pakket moet volgen, maar het pakket mag extra 
hops tussen nemen 

C.3 Internet timestamp 

De internet timestamp optie zorgt ervoor dat de ontvanger een response pakket 
stuurt met de timestamp van het systeem. 
Aan de hand van dit response pakket kan een hacker zich een idee vormen over hoe 
goed de systeemadministrator zijn werk doet. 

3.1.3 UDP misbruik 

De UDP header bestaat enkel uit de source en destination poort, pakketlengte en de 
checksum. Alle onderdelen van de UDP header kunnen gespooft worden. Als gevolg 
hiervan is er extra authentificatie nodig om te weten of de source betrouwbaar is. 

A UDP checksum 

Het UDP header veld is 16 bit lang. Wanneer dit veld precies 0 bit is, wil dit zeggen 
dat het UDP header veld uitgeschakeld is. Dit betekent dat het bij ontvangst niet 
moet gecontroleerd worden, waardoor er niet gecontroleerd wordt of het pakket 
beschadigd werd tijdens het versturen. 
Vroeger gebeurde deze controle meer om gegevens sneller te kunnen verwerken en 
versturen. Maar door de snelheden waarop nu gegevens kunnen verwerkt en 
verstuurd worden bestaat er geen enkele goede reden om de checksum uit te 
schakelen. 
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B Fraggle aanval 

Een fraggle aanval wordt veroorzaakt door het sturen van gespoofde pakketten naar 
poort 7 (echo) of poort 19 (chargen). De source en destination van deze pakketten 
worden ingesteld met de adressen van twee slachtoffers. 
Door deze aanval ontstaat er een eindeloos ping pong effect met pakketten tussen de 
twee slachtoffers. 

C Land aanval 

Dit is een variant van de fraggle aanval. Bij een land aanval wordt zowel de source 
als destination ingesteld op het adres van het slachtoffer. 
Het systeem van het slachtoffer zal hierdoor een intern ping pong effect met 
pakketten veroorzaken, waardoor het CPU gebruik zal stijgen naar 100%. 
Het wordt dus aangeraden om deze poorten en ook andere poorten die geen geldige 
reden hebben voor toegang tot het internet geblokkeerd worden door de firewall. 

3.1.4 TCP misbruik 

Het is al een heel stuk moeilijker om een TCP pakket te spoofen dan eenUDP pakket. 
Om het spoofen te realiseren moet een hacker een router kunnen overnemen die op de 
communicatieroute ligt die gebruikt wordt door de twee systemen. 

A TCP retransmission 

Wanneer een pakket opnieuw verstuurd wordt is er kans dat het anders 
gefragmenteerd zijn tijdens het transport, maar het data gedeelte moet altijd identiek 
zijn aan het data gedeelte van het originele pakket. Als dit niet zo is kan er sprake 
zijn van een mogelijke aanval. 

B TCP flags 

Er kunnen een aantal onmogelijke combinaties worden gevormd met de bestaande 
TCP flags. Door de reactie op die verschillende TCP flag combinaties kan er door 
gebruik van programma’s zoals Nmap en Queso worden achterhaald welk 
besturingssysteem gebruikt wordt. 
 
Dit zijn de onmogelijke combinaties: 

• Geen flags 
• De SYN / FIN combinatie 
• De SYN / RST combinatie 
• De SYN / FIN / ACK combinatie 
• De SYN / RST / ACK combinatie 
• Alle flags (ook wel de “xmas tree flag” combinatie genoemd) 

B.1 SYN flood 

Bij deze aanval worden hopen SYN pakketjes verstuurt naar een open TCP poort 
van het doelwit. Bij het ontvangen van deze pakketjes worden er SYN / ACK 
pakketjes terug gestuurd naar de afzender. Hierdoor word de connectie in wacht 
geplaatst tot er een response pakket ontvangen wordt, of tot de wachttijd is 
verlopen. 
Voor dat de wachttijd verlopen is zijn er al hopen gespoofde SYN pakketten 
verstuurd zijn, waardoor het doelwit geen nieuwe connecties kan aanvaarden of 
zelfs kan crashen. 
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B.2 Backscatter 

Deze term verwijst naar de response pakketjes die een host verstuurt na een SYN 
flood als antwoord op de SYN pakketjes. Backscatter kan worden herkend als een 
flood aan SYN / ACK pakketten zonder dat er ook maar één SYN pakket verstuurd 
wordt. 

B.3 SYN of RST met data 

Normaal wordt er nooit data verstuurt in een SYN of RST pakket. Wanneer toch 
pakket van deze aard voorkomt mag je zeker zijn dat de inhoud van het pakket 
bewerkt is om de beveiliging te mislijden of omzeilen. 

3.1.5 Poort 0 

Bij zowel TCP als UDP is verkeer via poort 0 ongewoonlijk. Een connectie via poort 0 
kan een poging zijn om te achterhalen welk besturingssysteem gebruikt wordt. Ieder 
besturingssysteem heeft een eigen manier van reageren op dit verkeer. 
Het is aangeraden om hosts en firewalls zo in te stellen dat iedere TCP en UDP 
connectie via poort 0 geblokkeerd word. 

3.1.6 ICMP misbruik 

Het spoofen van ICMP pakketjes kan gebruikt worden om een “denial of service” te 
veroorzaken door valse foutmeldingen te verspreiden over het netwerk. Deze “denial 
of service” stopt waneer er geen valse foutmeldingen meer worden verspreid. 

A Destination unreachable pakketten 

Wanneer een destination unreachable pakketje wordt ontvangen door een host met de 
melding dat de gewenste service onbereikbaar is, zal de host stoppen met pakketjes 
te versturen naar deze service. Hierdoor wordt de communicatie gestoord. 

B Host quench 

Dit is een methode om te melden aan het zendende systeem dat de gegevensstroom 
te snel gaat voor de onvanger. Bij het ontvangen van dit pakket zal de zender het 
verkeer vertragen. 
Een hacker kan deze pakketen spoofen zodat twee communicerende hosts denken dat 
de andere host wil dat het verkeer vertraagt. 

C Minor ICMP misbruik 

Verschillende ICMP requests kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen 
over een systeem. Wat deze informatie bevat is van minder belang voor hackers, 
maar het kan hen een idee geven over hoe goed de administrator zijn taak uitvoert. 

D Geconverteerde data kanalen 

Een geconverteerd data kanaal kan worden gebruikt als verborgen communicatie 
kanaal via een ICMP pakketten. 
Dit kan worden toegepast door hackers om hun activiteiten te verbergen. 

E De smurf aanval 

Als een ICMP echo request pakket wordt gespoofd, met als source adres het 
slachtoffer en als destination adres het broadcast adres van het slachtoffer, zal het 
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slachtoffer een grote hoeveelheid (afhankelijk van de destination netwerkgroote) 
ICMP echo reply pakketten ontvangen. 
Dit levert niet enkel een bandbreedteprobleem op voor het slachtoffer, maar ook van 
zijn volledige netwerk.  
 

3.2 Exploits 

Door de sluwheid van exploits wordt het aangeraden om op de hoogte te blijven van de 
veiligheid problemen van de door jou gebruikte programma’s en de beschikbare patches 
te installeren. 

3.2.1 Memory buffer overflow 

Wanneer de grootte van de buffer van het stack gedeelte de grenzen overschrijdt dan 
zal ander geheugen overschreven worden. Als een memory buffer overflow aanval 
succesvol is, zal de hacker toegang krijgen tot de inhoud van het exploited 
programma. Dit bevat onder andere toegangsrechten, open bestanden en de 
netwerkconnecties. 
Bij moderne besturingssystemen is een memory buffer overflow bijna onmogelijk 
omdat deze meestal gebruik maken van protected memory spaces of in sommige 
gevallen van virtualisatietechnieken. 

3.2.2 Classic buffer overflow 

Deze overflow exploit komt voor wanneer de buffer van het stack gedeelte van het 
geheugen (gebruikt voor het bijhouden van antwoordadressen en locale variabelen 
voor functies) buiten zijn grenzen treedt. Hierdoor worden antwoordadressen en 
functies overschreven met waardes die de hacker bepaald heeft. 
Deze waarden zullen meestal machinetaal zijn om toegang te verkrijgen tot het 
systeem. 

3.2.3 Heap based buffer overflow 

Het heapgedeelte van het geheugen groeit van onder naar boven en wordt gebruikt 
voor het bijhouden van variabelen die moeten blijven bestaan nadat de functie die ze 
verwerkt heeft beëindigd is. 
In het heap gedeelte is het moeilijker om een exploit te gebruiken dan in het stack 
gedeelte. Omdat in het heap gedeelte geen antwoordadressen bijgehouden worden is 
het moeilijk om de controle over het programma te grijpen. Maar het flooden van het 
heap gedeelte kan wel leiden tot een “denial of service”. 

3.2.4 Libc buffer overflow 

Door de libc buffer overflow worden de antwoordadressen gewijzigd naar adressen 
van functies uit de standaard libc bibliotheek. Deze bibliotheek bevat verschillende 
functies om willekeurige commando’s uit te voeren. 
Deze techniek wordt gebruikt wanneer shellcode niet in het geheugen wordt 
ingevoegd. 

3.2.5 Format string overflow 

De mogelijkheid tot een format string overflow is meestal de schuld van luie 
programmeurs die ongebruikte inputs laten doorgaan als format strings. Als je 
zorgvuldig bedachte code invult bij deze inputs, kan de format string het programma 
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dwingen tot toegang tot gegevens uit het stack gedeelte van het geheugen waar deze 
input normaal geen toegang tot heeft. 

3.2.6 Polymorphic Shell code 

Op het internet zijn tegenwoordig programma’s te vinden om polymorpic shellcode te 
creëren. Dit zorgt voor gemuteerde shell code waarin geen duidelijke patronen te 
vinden zijn en dus een IDS (Intrusion Detection System) kan omzeilen. 

3.2.7 Cleartext communicatie 

Omdat een cleartext sessie kwetsbaar is voor afluisteren van op verschillende locaties, 
is het aangeraden om veilige wachtwoorden te gebruiken (zie 2.1) en een goede 
toegangscontrole te hanteren. 

A FTP communicatie 

Hoewel FTP communicatie tussen drie partijen bekend staat als een FTP bounce 
aanval, wordt er door de meeste FTP client software toegelaten om een IP adres en 
poort op te geven naar waar het data transport moet plaatsvinden. 
Hackers en file-sharers gebruiker slecht geconfigureerde FTP servers voor het 
opslaan en versturen van (meestal illegale of kwaadaardige) data. Daarom is het 
aangeraden om de rechten van FTP servers die anonieme toegang toestaan zo in te 
stellen dat er enkel kan worden geüpload of gedownload. 
Een ander gevaar bij FTP communicatie is het optionele “site exec” commando. Dit 
commando biedt de mogelijkheid aan de client om commando’s uit te voeren op de 
FTP server. 
Het is aan te raden om een IDS (Intrusion Detection System) in te stellen om alarm 
te slaan bij het zien van het “site exec” commando tijdens FTP communicatie.  

B SSH communicatie 

Het SSH (Secure Shell) protocol is ontstaan als geëncrypteerde vervanging voor de 
cleartext protocols. Echter zijn de SSH protocols niet altijd zo veilig als ze lijken, er 
zijn al verschillende veiligheidsproblemen opgedoken in verband met deze protocols 
en de bibliotheken (zoals OpenSSL) die deze encryptie ondersteunen. Het is dus 
aangeraden om veiligheidspatches te installeren waneer ze beschikbaar zijn. 
Wanneer je SSH geëncrypteerd verkeer wil inspecteren met een IDS (Intrusion 
Detection System) moet de IDS toegang hebben tot de decryptie sleutel. 
Het mag niet vergeten worden dat de pakketten enkel geëncrypteerd zijn tijdens het 
transport. Dit wil zeggen dat kwaadwillige gebruikers door het installeren van een 
keyboard sniffer gebruikersnamen en paswoorden kunnen achterhalen. 

C SNMP communicatie 

Elk beheerd netwerkapparaat (bijvoorbeeld een router) houdt zijn configuratie 
parameters bij in een virtuele database (MIB Management Information Base). SNMP 
is het protocol dat management consoles toelaat om deze databases te monitoren en 
wijzigen. 
Standaard zijn de publieke toegang rechten ingesteld op read only community string 
en de private rechten op read/write community string.  
Gewapend met de kennis van de read only community string, kan een hacker de 
volledige MIB doorlopen door middel van een snmpwalk. En als een hacker kennis 
heeft van de read/write community string kan de hacker de database wijzigen. 
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Het is dus aangeraden om deze standaard instellingen te wijzigen. 
Voor de veiligheid is het best om SNMP verkeer niet toe te laten buiten het 
subnet/locaal netwerk. Hiervoor moeten de poorten 161, 162, 199 en 391 voor zowel 
het TCP als UDP protocol geblokkeerd worden in de firewall. 

D Web services 

De CGI (Common Gateway Interface) is een methode om de web server te laten 
communiceren met externe programma’s die de input van de cliënt browser kan 
verwerken. Voor veiligheids en snelheidsredenen, zijn er veel web servers waarop 
add-ons geïnstalleerd zijn om deze CGI’s op de web server zelf uit te voeren. 
Het is wel al bekend dat het veiliger is om de gevaarlijke acties die door CGI’s 
kunnen worden uitgevoerd tegen te houden en er niet op te vertrouwen dat de auteur 
zijn CGI’s beveiligt tegen misbruik. 
Door web server bugs en configuratie fouten kunnen kwaadwillige gebruikers de 
volgende niet toegestane activiteiten uitvoeren: 

• Data downloaden die niet voor hen bestemd is 
• Commando’s uitvoeren op de server 
• Informatie verzamelen over de serverconfiguratie om zo een aanval te 

plannen 
• DoS aanvallen uitvoeren waardoor de server tijdelijk onbereikbaar komt 

 
Men mag niet vergeten dat de veiligheid maar zo sterk is als de zwakste schakel. 
Zolang server en browser kant niet veilig zijn, zal de informatie kunnen worden 
onderschept en misbruik 

D.1 De cliënt zijde 

Tegenwoordig zijn applets (client-side code) als standaarden in browsers 
ingeburgerd. Gebruikers kunnen praktisch niet meer zonder. 
De meeste client-side programma’s proberen het systeem te beschermen door een 
“sandbox” te creëren waar alle acties van de niet vertrouwde acties in worden 
uitgevoerd. Jammer genoeg bevatten Java en JavaScript functies om deze sandbox 
te overbruggen. 
Voor ActiveX is het anders, maar niet beter. ActiveX applets worden geklasseerd 
volgens de vertrouwensrelatie tussen de gebruiker en de eigenaar van de applet. 
Deze vertrouwensrelatie kan digitaal ondertekend worden door de eigenaar van de 
applet, waardoor hij bevestigt dat de applet veilig is. Dit wil echter enkel zeggen 
dat de applet niet kan gemanipuleerd worden door derden en niet dat de applet zich 
zal gedragen. 
 

3.3 Virussen, wormen en trojaanse paarden 

3.3.1 Wat is een virus 

Een virus is een vorm van schadelijke software die zich nestelt in bestanden en zich 
vervolgens verspreidt naar andere beschikbare systemen. Een virus kan enkel door 
menselijke tussenkomst geactiveerd worden. 
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3.3.2 Wat is een worm 

Een worm is een kwaadaardig programma dat zich automatisch verspreidt naar andere 
beschikbare systemen zonder menselijke tussenkomst. 

3.3.3 Wat is een trojaans paard 

Een trojaans paard is een programma dat ongewenst meekomt met de installatie van 
een ander programma. In tegenstelling tot virussen en wormen kan een trojaans paard 
zichzelf niet verspreiden en zelf geen schade aanbrengen. Het kan er enkel voor 
zorgen dat kwaadwillige gebruikers of kwaadwillige software gemakkelijker toegang 
tot het systeem kunnen verkrijgen. 
 

3.4 Botnet 

Een botnet is een groep computers die besmet is met kwaadwillige “robot” software, die 
een algemene veiligheidsbedreiging vormen. Wanneer de kwaadwillige software 
volledig geïnstalleerd is wordt de pc een “zombie” genoemd (vandaar ook wel “zombie 
netwerken” genoemd) die alle bevelen van zijn “meester” uitvoeren, terwijl de eigenaar 
er niets van merkt. Meestal maken de bots gebruik van het Internet Relay Chat (IRC) 
protocol om te communiceren. 

3.4.1 Enkele soorten Botnets 

A XtremBot, Agobot, Forbot en Phatbot 

Dit zijn de meest gekende bots met meer dan 500 verschillende versies. Deze in C++ 
geprogrammeerde bots zijn als GLP (Global License Program) gepubliceerd en 
modulair opgesteld, waardoor deze bots gemakkelijk uitbreidbaar met extra modules. 
Ze zijn ook in staat om libpcap pakketten te lezen. 

B UrXBot, SDBot, UrBot en RBot 

Deze in C geprogrammeerde bots zijn ook als GLP (Global License Program) 
gepubliceerd. Ze zijn minder gevarieerd en minder gesofisticeerd. 

C GT-Bots en op mIRC gebaseerde bots 

Doordat mIRC een van de meest gebruikte IRC cliënt is zijn deze bots in veel versies 
beschikbaar. De GT (Global Threat) is de gemeenschappelijke naam voor bots die 
werken op basis van scripts via mIRC. 
De GT-GT-Bots maken gebruik van mIRC cliënts om DLL’s en manuscripts te 
lanceren.  

3.4.2 Enkele kwaadwillige toepassingen van botnets 

A Spidering 

Elke service op het internet kan een prooi zijn voor botnets. Een botnet kan 
bijvoorbeeld flooden over het http protocol. Aanvallen via de hogere niveau 
protocollen (zoals http) worden gebruiken om de gevolgen van de aanval te 
vergroten. Deze techniek wordt spidering genoemd 
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B Spamming en controle 

Na het besmetten van een computer kan de “meester” zijn bot gebruiken om e-mail 
adressen te verzamelen of om grote hoeveelheden spam te versturen. 
Deze bots kunnen ook worden gebruikt om gebruikersnamen en wachtwoorden te 
verzamelen. 

C Key logging 

Sommige bots installeren key logging programma’s op de besmette computers. Op 
deze manier kan de bevelhebber van de bot gevoelige informatie verzamelen van op 
systemen die met encryptie werken. 

D Uitbreiden van botnets 

Een botnet kan ook gebruikt worden om andere botnets te verspreiden over het 
netwerk. 

E Loon-per-klik misbruik 

Een bot kan ook worden gebruikt als financiële aanwinst door op het besmette 
systeem een loon-per-klik systeem te installeren. Ze worden dan gebruikt om 
automatisch op een reclame (zoals Adsense van Google) te klikken, waardoor de 
klikteller kunstmatig verhoogd word. 

F Captcha’s oplossen 

Captcha is een test om te bepalen of een gebruiker al dan niet menselijk is. Deze tests 
worden veel toegepast bij het aanmaken van mail accounts en forum 
toegangsaccounts. 
Een botnet met de mogelijkheid om captcha’s op te lossen kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden om gratis mail accounts aan te maken, die dan vervolgens gebruikt kunnen 
worden om spam te versturen. 

3.4.3 Hoe beschermen tegen botnets 

Een netwerk beschermen tegen botnets is mogelijk door gewoon enkele poorten te 
sluiten: 

• 6666 & 6667: Internet Relay Chat (IRC) 
• 135, 137, 138, 139: communicatie kanaal voor programma’s 
• 593: communicatie kanaal voor computers over het web 
• 445: toegangspoort voor worms en bots zoals Sasser, Agobot en Zotob 
• alle niet gebruikte poorten boven de 1024 

Het word wel aangeraden om alle ongebruikte poorten te sluiten, want de ontwerper 
van het botnet kan eventueel een andere poort gebruiken om te communiceren. 
 

3.5 Rootkits 

Een rootkit is een set tools die zowel op kernel niveau als op gebruikersniveau kan 
geïnstalleerd worden. 

• Kernel niveau: toegang tot het volledige werkgeheugen 
• Gebruikersniveau: krijgt een specifiek geheugensegment toegewezen 
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Rootkits hebben als doel om lopende processen, systeemdata en bestanden te lezen, 
wijzigen en beïnvloeden. Het gebruik van rootkits helpt een indringer om toegang te 
behouden tot een systeem, zonder dat de gebruiker er iets van opmerkt. 

3.5.1 Soorten rootkits 

A Firmware 

Deze vorm van rootkits verbergt zich in firmware. Dit vormt een gevaar omdat de 
code van firmware meestal niet gecontroleerd wordt, John Heasman bewees dat dit 
mogelijk is door het creëren van een rootkit in ACPI en in een PCI expansie ROM. 
Sinds begin 2008 zijn er ook al enkele berichten verschenen ivm rootkits in router 
firmware. 

B Virtuele rootkits 

De virtuele rootkits zijn momenteel het laagste niveau van rootkits. Deze rootkits 
passen de boot sequence van het systeem aan om zichzelf te laten booten in plaats 
van het originele besturingssysteem. Wanneer de rootkit geladen is start hij het 
originele besturingssysteem op als virtuele machine. Hierdoor kan de rootkit alle 
hardware communicatie onderscheppen. 
Deze rootkits worden ook wel “Virtual Machine Based Rootkits” of “VMBR” 
genoemd. 

C Kernel niveau 

Een kernel rootkit voegt extra code toe aan de kernel of wijzigt bestaande code om 
een backdoor te verbergen op een computer. Deze rootkits worden meestal in de 
kernel ingevoegd via apparaat drivers en invoegbare kernel modules. Vaak hebben 
deze rootkits een negatieve invloed op de stabiliteit van de computer. 
Kernel rootkits vormen een groot gevaar omdat ze niet kunnen gedetecteerd worden 
zonder de aangewezen software. 

D Library niveau 

Library rootkits patchen of vervangen systeem aanroepen met versies die informatie 
over aanvallen verbergen. 

E Applicatie niveau 

De applicatie rootkits kun je in twee groepen indelen, een groep die de binaire code 
van een applicatie kan wijzigen, en een groep die het gedrag van een applicatie kan 
wijzigen door het gebruik van patches of het invoegen van codes.  

3.5.2 Detecteren en verwijderen van rootkits 

A Detecteren 

De meest betrouwbare manier is de computer opstarten vanaf een ander medium 
zoals cd-rom of usb flash-drive. Omdat op deze manier de rootkit zijn acties niet kan 
verbergen kan hij meestal ontdekt worden door een anti-virus / anti-rootkit 
applicatie. 
Maar bij firmware rootkits is het moeilijker om ze te detecteren. BIOS chips van 
onder andere Intel en Phoenix kun je beschermen door ACPI uit te schakelen en een 
schrijfbeveiliging te gebruiken. Veel uitbreidingskaarten beschikken echter ook over 
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een ROM geheugen. Deze kunnen beveiligd worden door het implementeren van een 
Trusted Platform Module (TPM), echter word dit zelden tot nooit gedaan omdat de 
fabrikanten de kaarten dan duurder op de markt moeten brengen. 
 
Microsoft heeft enkele applicaties die ze aanraden om rootkits te detecteren. 

• Windiff 
Dit is een onderdeel van de Microsoft support tools en kan gebruikt worden 
om bestanden en mappen te vergelijken met vorige versies of backups. 

• Sysinternals 
Dit programma toont meer informatie dan Windows takenbeheer waardoor 
rootkits moeilijker verborgen kunnen blijven. 

Op linux zijn er al tools aanwezig (zoals diff, ps, ‘/proc’,…) die deze taken op zich 
nemen van voor er sprake was van rootkits. 

B Verwijderen 

Zelfs wanneer de aard en de samenstelling van de rootkit bekend is zou de tijd van 
een administrator nuttiger doorgebracht worden door een backup te maken van de 
data en het systeem opnieuw van scratch te installeren. 
In dergelijke situaties kan je veel tijd uitsparen als je een installatie image hebt van 
uw systemen, zodat alle nodige software onmiddellijk terug aanwezig is. 
Een andere mogelijkheid is om via systeemherstel stap per stap terug te keren tot de 
rootkit verdwenen is. 
 
Mircosoft raad ook enkele applicaties aan voor het verwijderen van rootkits. 

• Strider 
Dit is de oplossing van microsoft om rootkits te bestrijden 

• Microsoft kernel debugger 
Deze debugger kan rootkits opsporen die de kernel beïnvloeden 

• Blacklight 
De anti-rootkit oplossing van F-secure 

• Rootkit revealer 
De ant-rootkit oplossing van Sysinternals 

Ook op linux zijn er al ruime tijd tools aanwezig zoals chkrootkit, rkhunter en unhide 
om rootkits te verwijderen. 

 

3.6 De motivatie van een hacker 

Dr. Max Kilger heeft het acroniem MEECES (Money, Ego, Entertainment, Cause 
(ideologie), Entrance to a social group, Status) ontworpen die de motivatie van hackers 
verduidelijkt. 
Enkele mogelijke doelen van hackers zijn 

• Denial of service (motivatie: ego) 
Hackers nemen gebruikelijk honderden systemen over om deze aanvallen 
uit te voeren. 

• BOTs (motivatie: ego / status) 
Dit zijn systemen waar dat een hacker controle over heeft. 

• Krediet kaarten (motivatie: geld) 
Gehackte accounts worden vaak gewisseld voor gestolen krediet kaarten. 
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• Vaardigheid bewijzen (motivatie: status / positie verhogen) 
Om uw status in een hacker community te verhogen moet je uw 
vaardigheden bewijzen. 

• CPU cycles overnemen (motivatie: entertainment) 
Dit wordt vaak uitgevoerd als wedstrijd. Hoe meer systemen de hacker 
verzamelt, hoe groter zijn kans is om de grootste rekenkracht te bezitten. 

• Collectieve spionage (motivatie: geld) 
Hackers stelen bedrijfsinformatie om daarna te verkopen aan wie het wilt. 

• Politieke motivatie (motivatie: ideologie) 
Soms worden websites gehackt door hackers die hun politieke overtuiging 
willen verspreiden. Ook de “oorlogs”-hackers vallen onder deze groep. 
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4 Firewalls 
Een firewall is het eerste waar de meeste mensen aan denken als je het over 
netwerkbeveiliging hebt. Je kan een firewall vergelijken met veiligheidsagenten in een 
luchthaven. Ze inspecteren alle mensen die de terminal binnen willen. Afhankelijk van de 
luchthaven en de nationaliteit worden de mensen die de terminal van de luchthaven 
willen verlaten ook geïnspecteerd (bv. in Europese luchthavens moeten mensen zonder 
Europees pasport door de controle bij het verlaten van de terminal). 
De firewall doet ongeveer hetzelfde, hij controleert of het inkomende en uitgaande 
verkeer voldoet aan de opgelegde regels. 
 

4.1 Soorten firewalls 

Meestal worden firewalls onderverdeeld in hardwarematige (netwerklaag) en 
softwarematige (applicatielaag), maar er zijn meerdere soorten firewalls. 
Firewalls kunnen worden ingedeeld in groepen op basis van de volgende criteria 

• Controle op de netwerklaag of op de applicatielaag 
• Status van de connectie wordt bewaard of niet 
• Een netwerk beveiligen of één computer beveiligen 

4.1.1 Packet filtering firewall 

Een packet filtering firewall doet zijn job op de netwerklaag van de TCP/IP protocol 
stack. In deze firewalls kunnen er door de beheerder regels worden ingesteld voor 
destination poorten en voor source IP adressen. Aan de hand van de ingestelde regels 
wordt er bepaald of een IP pakket doorgelaten wordt of niet. 
Omdat een packet filtering firewall enkel de IP header inspecteert werkt hij snel en is 
hij eenvoudig te bedienen. 

4.1.2 Application layer firewall 

Zoals je uit de naam al kan afleiden grijpt een application layer firewall in op de 
applicatielaag van de TCP/IP protocol stack. Deze softwarematige firewall die uit veel 
meer kan bestaan dan enkele simpele regels, beslist of een pakket wordt doorgelaten 
of niet. 
De application layer firewall heeft wel als nadeel dat hij enkel met TCP/IP overweg 
kan. Andere protocollen worden niet herkend, waardoor je onvoldoende beschermd 
wordt. 

4.1.3 Stateless firewall 

Een stateless firewall houdt geen tussentijdse informatie bij van de verbindingen die 
door de firewall tot stand gebracht zijn en behandelt elk pakket op zich. Dit brengt 
natuurlijk grote beperkingen met zich mee. De stateless firewall kan minder goed 
onderscheiden welke pakketten wel toegelaten mogen worden en welke niet. 

4.1.4 Stateful firewall 

Het grote verschil bij een stateful firewall in vergelijking met een stateless firewall is 
dat een stateful firewall wel tussentijdse informatie bijhoudt van de verbindingen die 
over de firewall lopen. Hierdoor is de stateful firewall dan ook beter in staat om te 
onderscheiden welke pakketten wel mogen worden toegelaten en welke niet. 
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4.1.5 Personal firewall 

Een personal firewall is een cliënt side packet filtering firewall die kan gebruikt 
worden om een cliënt pc te beschermen. 

4.1.6 Netwerk firewall 

Een netwerk firewall is een apparaat of computer die twee of meer netwerken van 
elkaar afschermt. 
 

4.2 Network address translation (NAT) 

Network address translation is één van de taken die een firewall ook kan uitvoeren. Dit 
was oorspronkelijk ontworpen om IP adressen uit te sparen. Het zorgt ervoor dat interne 
IP adressen vertaald worden naar externe IP adressen. 
 
In het schema hieronder (figuur 2.4-a) ziet u de werking van network address 
translation. 
 

 
Afbeelding 4-a Bron: Firewalls for dummies (Wiley) 

 

Omdat de stateful firewall een lijst bijhoudt van de verwachte return pakketten, weet hij 
wie de originele zender is. 
 

4.3 Firewall Monitoring en logging 

Een goed geconfigureerde firewall zorgt voor een veilig netwerk, maar je kunt altijd iets 
over het hoofd gezien hebben. Dit is de belangrijkste reden om aan monitoring en 
logging te doen. 
 
Dit zijn vier andere goede redenen om alles uitgebreid te laten loggen door je firewall. 

• Rapporteren van de prestatie en het gebruik van de firewall, en statistieken 
bijhouden van het netwerkverkeer. 

• Je kunt intrusions detecteren door de logs te controleren op verdachte patronen, 
of je kan zelfs bewijs zoeken van een geslaagde inbraak. 
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• Als je een geslaagde aanval ontdekt in de logs, kun je ervoor zorgen dat deze 
aanval in de toekomst niet meer kan slagen. 

• Een uitgebreid logboekdossier kan als bewijsmateriaal worden vereist, als een 
inbraak op uw netwerk tot wettelijke vervolging leidt. 

 

4.4 Waartegen biedt een firewall geen bescherming 

Zelfs al heeft men de allerbeste firewall, vergeet niet dat er altijd gevaren zijn 
waartegen de firewall geen bescherming kan bieden. 

4.4.1 Aanvallen van binnen af 

Aanvallen van binnen het netwerk kan de firewall niet tegenhouden omdat de aanval 
de firewall niet voorbij moet. 
Men kan het netwerk hier tegen wel beschermen door het instellen van beperkte 
toegang op de werkstations en servers. 

4.4.2 De social engineering techniek 

Social engineering is een techniek die wordt gebruikt door hackers om informatie te 
verzamelen. Hackers bellen werknemers op van een firma en doen bijvoorbeeld alsof 
ze een collega zijn of iemand van de security afdeling. De hacker vraagt naar 
informatie zoals servernamen, IP adressen of wachtwoorden. 
Om hiertegen te beschermen moeten de werknemers op de hoogte gebracht worden 
van deze techniek en weten dat ze aan niemand dit soort informatie mogen geven. 

4.4.3 Virussen en trojaanse paarden 

Sommige firewalls proberen wel om het netwerk verkeer af te tasten naar virussen, 
maar het detecteren wordt bemoeilijkt omdat de code van de virussen voortdurend 
verandert. 
Trojaanse paarden zijn nog moeilijker te ontdekken om ze zich niet proberen te 
verspreiden over het netwerk. Maar dit maakt ze niet minder gevaarlijk, want wanneer 
een niets vermoedende gebruiker de code activeert kan er een achterdeurtje geopend 
worden op de computer. 

4.4.4 Slecht opgeleide administrators 

Een firewall weet niet wat aanvaardbaar is en wat niet, tenzij de administrator het hem 
vertelt. Een bekwame administrator moet perfect kunnen instellen wat mag en wat 
niet. De meeste firewalls kunnen worden verward door gefragmenteerde IP pakketten 
en moeten worden ingesteld om dergelijke pakketten te behandelen. 
 



 
 

25 

5 TCPdump 
Dit is een krachtige tool die het weergeven en opslaan van netwerkpakketjes mogelijk 
maakt door gebruik te maken van de libpcap bibliotheek. De verzamelde pakketjes 
kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor analyse van het netwerkverkeer. 
 
Syntax:  tcpdump [ -adeflnNOpqRStuvxX ] [ -c count ] [ -C file_size ] [ -F file ]                

[ -i interface ] [ -m module ] [ -r file ] [ -s snaplen ] [ -T type ]             

[ -w file ] [ -E algo:secret ] [ expression ] 

 
De uitgebreide syntax van TCPdump vindt u terug in bijlage 2. 
 

5.1 Bulk capture 

TCPdump wordt vaak toegevoegd aan een IDS (intrusion detection system) voor het 
verzamelen van netwerkverkeer die vervolgens door de IDS kunnen geanalyseerd 
worden. De techniek waarbij TCPdump alle netwerkpakketten onderschept en bijhoudt 
voor bijvoorbeeld een analyse door de IDS, wordt bulk capture genoemd. 
 
Twee goede redenen om bulk capture te doen zijn: 

• CPU kracht uitsparen bij diepgaande analyses 
• Forensisch onderzoek van het netwerkverkeer 

 

5.2 Simpele aanvallen ontdekken 

TCPdump maakt gebruik van de BSD Packet Filter (BPF). Het is mogelijk om via de 
BPF het onderschepte netwerkverkeer te vergelijken met patronen van simpele 
aanvallen. 
Shadow was een van de voorlopers van intrusion detection. Deze tool maakte gebruik 
van TCPdump om het netwerkverkeer te onderscheppen, om vervolgens te laten 
analyseren door een script om verdachte patronen op te sporen. 

5.2.1 SQL Slammer worm 

Als er een pakket van 376 bytes aankomt op UDP poort 1434, dan is de kans heel 
groot dat dit de SQL Slammer worm is. 
Men kan filteren op deze pakketten met de volgende regel 
 

Udp[4:2] = 384 and dst port 1434 and src net mynet 

5.2.2 Secure Shell (SSH) achterpoortjes 

Standaard gaat SSH verkeer over poort 22, maar om detectie te vermijden versturen 
hackers SSH verkeer over andere porten. TCPdump kan deze pakketten 
onderscheppen door te filteren op SSH verkeer die niet langs de standaardpoort 
verloopt. 
Dit is mogelijk met de volgende regel (0x5353482D staat voor SSH-) 
 

Tcp[((tcp[12] & 0xf0) >>2) :4] = 0x5353482D 
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5.2.3 Alarm mail script 

Dit unix script kan worden gebruikt om de administrator via mail op de hoogte te 
brengen als de filter iets verdachts gevonden heeft. 
 

#!/bin/sh 

‘plaats hier uw TCPdump filter’ 

 

awk’ 

BEGIN {squote=sprintf(“%c”,39)} 

{ 

split ($2,x,”.”); ip=x “.” x “.” x “.” x ; 

if (! addr[ip++]) 

{ 

temp=”mail –s“ squote ”naam van bedreiging” ip squote 

temp=temp “ “ squote “email adres” squote 

temp=temp “</dev/null  >/dev/null 2>&1 &” 

system(temp) 

} 

} 

 

5.3 TCPdump tools 

5.3.1 TCPslice 

Een TCPdump bestand kan snel enkele honderden megabytes of zelfs enkele gigabytes 
groot worden. De tijd om informatie terug vinden in deze bestanden kan snel oplopen. 
Dankzij TCPslice kan men veel kostbare tijd uitsparen. Deze tool maakt het mogelijk 
om een stuk uit het TCPdump bestand te halen, bijvoorbeeld vanaf 10 minuten voor 
tot 10 minuten na een bedreiging. 
 
Syntax: tcpslice [ -dRrt ] [ -w file ] [ start-time [ end-time ] ] file ... 

 
Zie bijlage 3 voor de uitgebreide syntax. 

5.3.2 TCPflow 

Dit is een belangrijke tool voor het analyseren van TCP verkeer, omdat het de 
datastroom uit het netwerkverkeer kan reconstrueren. TCPflow bewaart elke 
datastroom in gescheiden bestanden. 
De bestandsnaam wordt samengesteld uit het source adres, het destination adres en de 
poort (bijvoorbeeld: 192.168.003.003.03252-192.168.003.099.00023). 
 
Syntax:  tcpflow [ -chpsv ] [ -b max_bytes ] [ -d debug_level ] [ -f max_fds ]               

[ -i interface ] [ -r file ] [ expression ] 

 
Zie bijlage 4 voor de uitgebreide syntax. 
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5.3.3 TCPjoin 

Stel dat je een datastroom wilt onderzoeken met TCPflow, maar het begin van de 
datastroom bevindt zich in een ander bulk bestand dan het einde van de datastroom, 
hiermee kan TCPflow niet overweg. Hiervoor brengt TCPjoin de oplossing. 
Deze tool kan twee TCPdump bulk bestanden samen plakken in een samengevoegd 
bestand. 

A Een voorbeeld om een TCPflow uit te voeren in deze situatie 

# extracteer  de gewenste data uit de bulk bestanden naar tijdelijke bestanden 

tcpdump –s 1500 –r trace.1 –w tempfile.1 ‘host foo and host bar’ 
tcpdump –s 1500 –r trace.2 –w tempfile.2 ‘host foo and host bar’ 

 

# plak de twee bestanden aan elkaar 

tcpjoin tempfile.1 tempfile.2 > mergefile.1 

 

# hier kan je een TCPslice commando invoegen 

 

# start nu het TCPflow commando op het samengevoegde bestand 

tcpflow mergefile.1 
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6 Intrusion detection systems (IDS) 
Een intrusion detection system is te vergelijken met een alarmsysteem. Het kan een 
inbraak niet voorkomen, maar het verwittigt wel de eigenaar bij mogelijke pogingen en 
schrikt de minder ervaren inbrekers af. 

 

6.1 Soorten IDS achitecturen 

6.1.1 Single-tiered architectuur 

Bij single-tiered IDS verzamelt en verwerkt de IDS de informatie zelf, zonder het te 
delen met andere componenten. Deze techniek is simpel, goedkoop en hangt niet af 
van andere componenten. 

6.1.2 Multi-tiered architectuur 

In tegenstelling tot een single-tiered IDS deelt een multi-tiered IDS wel zijn 
verzamelde informatie met andere componenten. Meestal heeft een multi-tiered IDS 
drie primaire componenten, namelijk sensors, agents en een manager.  
Een multi-tiered IDS is beter om netwerkverkeer te analyseren, maar het is wel 
duurder en complexer dan een single-tiered IDS. 

6.1.3 Peer-to-Peer architectuur 

Deze IDS systemen wisselen informatie uit met andere componenten die dezelfde 
functie uitvoeren. 
De peer-to-peer architectuur is simpel en de IDS kan profiteren van de informatie dat 
andere verzameld hebben, maar er is een gebrek aan functionaliteit door de 
afwezigheid van gespecialiseerde componenten. 
 

6.2 IDS sensors 

De sensors zijn het beginpunt van de IDS, het zijn namelijk deze componenten die de 
informatie verzamelen. Elke sensor is ontworpen om bepaalde data te onderscheppen en 
door te sturen naar het volgende component van de IDS. 

6.2.1 Soorten IDS sensors 

A Network-based sensor 

Dit zijn applicaties of apparaten die alle pakketten onderscheppen die zich op het 
netwerk bevinden of die een switch / router voorbijgaan. 
Een network-based sensor heeft twee netwerk interfaces, één voor monitoren en één 
voor management. Een monitor interface maakt geen gebruik van een TCP/IP stack 
en heeft dus geen IP adres, dit maakt de interface bijna onzichtbaar op het netwerk. 
Wanneer deze sensor goed ingesteld is, veroorzaakt hij geen extra belasting van het 
netwerk. 
Voor dit type van sensor wordt er vaak gebruik gemaakt van TCPdump en libpcap. 
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B Host-based sensor 

Bij het gebruik van host-based sensors moet de netwerk interface van iedere host 
ingesteld worden om pakketten te onderscheppen die gestuurd worden met deze host 
of ontvangen worden door deze host. 
Deze techniek kan gebruikt worden om gehackte systemen in uw netwerk te 
ontdekken. Er kan bijvoorbeeld geregistreerd worden dat een systeem root privileges 
neemt. 

6.2.2 IDS sensor beveiliging 

Van alle componenten van een multi-tiered IDS wordt de sensor het meest 
aangevallen.  
In het geval van een low-end sensor is een hacker die valse informatie laat versturen 
naar de andere componenten of “denial of service” (DOS attack) uitvoert met de 
sensor als slachtoffer het ergste wat kan gebeuren.  
Maar in het geval van high-end sensors zijn dit maar enkele minder erge 
mogelijkheden. In het ergste geval kan de hacker de volledige IDS overnemen via de 
sensor waar de hacker controle over heeft. 
Elk systeem waar een sensor op aanwezig is moet dus zeker een minimum aan 
beveiliging hebben. 
Enkele mogelijke maatregelen zijn: 

• Goed ingestelde bestandstoegang (vooral voor de bestanden die door de 
sensor worden gebruikt en gemaakt) 

• Gebruikers met beperkte rechten 
• Beperkte toegang tot het systeem 
• Zo weinig mogelijk services draaien 
• Patches installeren wanneer beschikbaar 

 
Het is heel belangrijk om gewaarschuwd te worden wanneer een sensor faalt. Dit kan 
eventueel bereikt worden door de IDS op ingestelde tijdstippen alle sensors te laten 
contacteren. 
Het is zeker geen overbodige luxe om de communicatie tussen de sensors en de andere 
componenten over een geëncrypteerd kanaal te laten verlopen. 
 

6.3 IDS agents 

Een agent is een groep van processen die onafhankelijk zijn van elkaar en 
geprogrammeerd zijn om systeem gedrag en/of netwerk verkeer te analyseren om 
kwaadwillig gedrag of schending van de security policy te detecteren. Elke agent heeft 
zijn eigen taak zoals TCP connecties registeren, connectieloos verkeer onderzoeken, het 
verkeer die over protocollen van de applicatielaag verloopt analyseren, … 
Door zijn onafhankelijkheid is het wel mogelijk om op elk tijdstip een agent toe te 
voegen of te verwijderen. Maar de agents delen wel hun ontdekte informatie met de 
andere agents over het netwerk.  
Het nadeel van agents is dat het wel eens kan gebeuren dat ze een vals alarm genereren. 
Het is mogelijk om agents extra functies te laten uitvoeren, maar het is beter om ze 
enkel de functie te laten uitvoeren waarvoor ze ontworpen zijn. Deze extra functies 
kunnen namelijk ook door het management component worden uitgevoerd. 



 
 

30 

6.3.1 IDS agent beveiliging 

Wanneer een hacker er in slaagt om de controle over een agent te verkrijgen kan hij 
niet enkel de agent laten stoppen met analyseren, maar hij kan ook informatie 
verzamelen die hem kunnen helpen om de andere componenten van de IDS aan te 
vallen. 
Voor een agent zijn onder andere dezelfde maatregelen van toepassing zoals bij een 
sensor, maar het is aangeraden om nog enkele extra maatregelen toe te passen. 

• Het systeem waar de agent op draait mag geen andere functies uitvoeren 
• Het verkeer tussen de agents en andere componenten moet geëncrypteerd zijn 

aan de hand van een sterkte encryptie zoals 192 bit of 256 bit AES 
(Advanced Encryption Standaard) encryptie 

• Filters instellen om ongebruikelijk en herhalend verkeer te blokkeren 
Hierdoor kunnen “denial of service” aanvallen verhinderd worden. 

 

6.4 Het IDS manager component 

Zelfs al is het mogelijk om sensors en agents te laten samen werken zonder een 
manager component (IDS server), dan nog is het ten zeerste aangeraden om dit 
component toch te implementeren. Het helpt immers om alle componenten te laten 
samen werken op een gecoördineerde manier. 

6.4.1 IDS manager component functies 

A Data management 

Het organiseren en bijhouden van de verzamelde informatie is een functie van het 
manager component. Een relationele database zoals Oracle is hiervoor geschikt. Eens 
de database ontworpen en geïmplementeerd is kan nieuwe data worden toegevoegd 
en kunnen er ook queries aangemaakt worden om het toevoegen van bepaalde data te 
voorkomen. 

B Alarmering 

Alarm slaan wanneer er een grote bedreiging is, zoals een aanval op de Windows 
domein controller, is ook een functie van de manager component. 
Het alarmeren is zowel mogelijk via email als via de Unix syslog. Het is aangeraden 
om het via email te laten verlopen die geëncrypteerd is met PGP (Pretty Good 
Privacy), omdat het encrypteren van syslog berichten een zeer grote uitdaging is. 

C Gebeurtenis correlatie 

Deze functie onderzoekt of aanvallen iets met elkaar te maken hebben (bijvoorbeeld 
het zelfde doel), of dat ze elk hun eigen doel hebben. 

D High-level analyse 

Tijdens een high-level analyse wordt er gezocht naar een patroon in een grote 
hoeveelheid data 

E Andere IDS componenten monitoren 

Het is belangrijk om sensors en agents te monitoren, zodat je zo snel mogelijk op de 
hoogte gebracht wordt wanneer een component faalt. Het manager component is hier 
het meest geschikt voor, omdat het centraal staat in de IDS. 
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In een host-based IDS kan het manager component gebruikt worden om elk 
component te monitoren zodat je weet dat het loggen en de controle correct werken. 

F Policy generatie en distributie 

In de context van het manager component, betekent policy de instellingen die de 
functies van de verschillende IDS componenten beïnvloeden. 

G Security management en handhaving 

Dit is één van de belangrijkste functies van het manager component. 
Hier word dieper op ingegaan in 6.4.2 . 

H Management console 

De manager console geeft kritische informatie weer zoals alarmen, status van elke 
verbinding, data die zich in pakketten bevindt, en zo voort.  
Het laat toe om elk component van de IDS te beheren. 

6.4.2 IDS manager component beveiliging 

Een gelukte aanval en overname van het manager component is een ramp voor de IDS. 
Omdat dit het centrale punt is van de IDS, kunnen dan ook alle andere componenten 
snel worden aangevallen en overgenomen. 
 
Het is onder andere noodzakelijk om de veiligheidmaatregelen zoals bij sensors en 
agents toe te passen, maar er moeten nog enkele extra toegevoegd worden. 

• Een goed geconfigureerde firewall om het component te beschermen 
• Aangesloten op een plaats in het netwerk waar weinig verkeer is 
• Alle activiteit op de host monitoren 
• Een CMOS boot wachtwoord instellen zodat niet-geautoriseerde gebruikers 

het systeem niet kunnen starten 
• Screensaver met wachtwoord beveiliging 
• Third-party authentificatie (zoals smartkaart of token) voor de toegang tot het 

IDS manager component 
• Alle data op het manager component moet geëncrypteerd worden 

 

6.5 Exploits detecteren via IDS 

Er zijn te veel verschillende exploit detectie technieken om op te noemen. Maar dit zijn 
de drie belangrijkste. 

6.5.1 Signature matching 

Bij signature matching worden de patronen van het inkomende verkeer vergeleken met 
de patronen die in de signature bestanden staan. De manier waarop de IDS deze 
controle uitvoert, verschilt van systeem tot systeem. 
Signature matching werk volgens het “alles of niets” principe. Het houdt aanvallen 
tegen, maar het houdt ook legaal verkeer van bijvoorbeeld de administrator tegen. 

6.5.2 Rule matching 

Zoals je uit de naam al kan afleiden is deze techniek gebaseerd op regels. Deze regels 
zijn gebaseerd op combinaties van mogelijke indicators van een aanval. 
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Een patroon dat wijst op een mogelijke aanval kan de enige indicator zijn van een 
aanval. In dit geval zou een rules-based IDS alarm slaan. 

6.5.3 Profile-based matching 

Bij gebruik van deze techniek wordt er per gebruiker een patroon aangemaakt met de 
informatie uit de systeem logs en processenlijst die met deze gebruiker te maken 
hebben. Wanneer er van het gebruikerspatroon afgeweken wordt (bijvoorbeeld 
normaal is de gebruiker ingelogd van 8u tot 17u en plotseling logt hij om 2u in) zal de 
IDS alarm slaan. 
 

6.6 Kwaadwillige code detecteren via IDS 

De detectie van kwaadwillige code verloop bijna op de zelfde manier als bij exploit 
detectie. 

6.6.1 Kwaadwillige code in netwerkdata 

Een IDS kan netwerkdata vergelijken met signatures (zoals bij een anti virus), 
waardoor het kwaadwillige code in uitvoerbare bestanden kan ontdekken. 
Dit werkt echter niet bij geëncrypteerd netwerkverkeer. 

6.6.2 Poort activatie 

Bij een rules-based IDS kan er worden ingesteld om alarm te slaan wanneer een 
bepaalde poort geactiveerd wordt.  
Bijvoorbeeld wanneer UDP poort 27374 in een Windows systeem is geactiveerd, is de 
kans groot dat het SubSeven trojaanse paard op het systeem geactiveerd is. 

6.6.3 Scannende wormen 

Een worm scant het netwerk af naar andere systemen om deze vervolgens te 
infecteren. Deze scans kunnen ook worden ingesteld als indicators in een rules-based 
IDS. 
Bijvoorbeeld de MSBlaster worm en zijn vele varianten scant het netwerk af van op 
een Windows system via poort 135. 

6.6.4 Tripwire 

Tools zoals tripwire kunnen wijzigingen aan systeem bestanden en mappen detecteren. 

6.6.5 Symptomen op een systeem 

Een Host-Based IDS kan symptomen op het systeem detecteren en kan alarm slaan 
wanneer er bijvoorbeeld niet toegestane wijzigingen gebeuren in het register. 
 

6.7 Uw IDS beveiligen 

Een IDS heeft weinig of geen mogelijkheden om zich zelf te monitoren. Daarom is het 
aangeraden om met de volgende zaken rekening te houden. 

• Inputs wegfilteren, die kunnen lijden tot het niet meer functioneren van de IDS 
• Verwerking van inputs tijdelijk stoppen als een input de IDS kan ontregelen. 
• Vijandige IP adressen vermijden 
• Een “watchdog” inbouwen om de werking van de IDS te controlleren 
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7 Intrusion prevention systems (IPS) 
De taak van een firewall is beslissen of verkeer toegang krijgt tot het netwerk of niet. En 
een IDS is verantwoordelijk om het verkeer te inspecteren en het gebeuren van verdachte 
acties registreren. 
Een IPS is een systeem dat deze twee taken op zich neemt. Dit systeem kan verdacht 
verkeer stop zetten door bijvoorbeeld naar één of beide partijen een TCP reset te 
versturen. 
 

7.1 Soorten IPS 

7.1.1 Host-based IPS (HIPS) 

Net zoals bij IDS is dit een applicatie die geplaatst is op een computer. Deze applicatie 
is verantwoordelijk voor de inbraak preventie van deze computer. 

7.1.2 Network-based IPS (NIPS) 

In tegenstelling tot een host-based IPS wordt bij het gebruik van een network-based 
IPS de service geleverd door een server of apparaat die verantwoordelijk is voor de 
inbraak preventie op alle systemen. 

A Content-based NIPS (CBIPS) 

Een content-based NIPS inspecteert de inhoud van de pakketjes op verdachte 
patronen. Dit wordt toegepast om gekende bedreigingen te ontdekken en te 
elimineren. 

B Protocol analyse 

Een IPS met protocol analyse biedt de mogelijkheid om applicatielaag protocollen 
decoderen en de verschillende delen te onderzoeken op verdacht gedrag en exploits. 

C Rate-based NIPS (RBIPS) 

Een rate-based NIPS bestudeert het netwerk om zo te leren wat normaal netwerk 
gedrag is. De hoofdtaak van deze service is het netwerk beschermen tegen abnormaal 
netwerkgedrag zoals DOS (Denial Of Service) en DDOS (Distributed Denial Of 
Service) aanvallen. 
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8 Active response 
Active response gaat nog een stap verder dan IPS, het biedt de mogelijkheid om 
automatische acties te ondernemen zonder de tussenkomst van een administrator, zoals de 
source toevoegen aan een zwarte lijst.  
De mogelijkheden met active response gaan zo ver, dat niet alle mogelijke acties als 
legaal kunnen worden beschouwd. 
 

8.1 Active response volgens de verschillende netwerklagen 

8.1.1 Datalinklaag 

Op de datalinklaag kunnen acties worden ondernomen zoals softwarematig de poort 
waarlangs de aanval gebeurt te deactiveren in de switch. 

8.1.2 Netwerklaag 

Er kunnen op netwerklaagniveau acties worden ondernomen zoals al het verkeer van 
en naar het IP adres van de aanvaller te blokkeren in de firewall of router. 

8.1.3 Transportlaag 

De transportlaag biedt de mogelijkheid om automatisch een TCP reset te veroorzaken 
voor source en destination waartussen de aanval plaatsvindt. 

8.1.4 Applicatielaag 

Op de applicatielaag wordt de mogelijkheid gecreëerd om de pakketjes van de 
aanvaller te wijzigen. Bijvoorbeeld een locatie die vermeld wordt door de aanvaller 
kan worden gewijzigd naar een niet bestaande locatie voordat het pakketje bij het doel 
aankomt. 
 

8.2 Op IDS alarm gebaseerde active response 

Het moment dat een pakketje gerouteerd word via een router of firewall is een goed 
moment om het pakketje te onderzoeken en te beslissen of het pakketje verder mag of 
niet. Een active response systeem die acties onderneemt op basis van IDS alarmen biedt 
de mogelijkheid om op dit moment in te grijpen. 
Een goed geconfigureerd active response systeem kan het aantal aanvallen bijna naar 
nul herleiden. 
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9 Extrusion detection 
Extrusion detection is iets waar zeer weinig over gesproken wordt, vele mensen weten 
dan ook niet van dit bestaan af. Het is heel simpel uit te leggen wat een extrusion 
detection systeem doet.  
Een traditioneel Intrusion Detection Systeem inspecteert het inkomende netwerk verkeer 
op verdachte zaken. En een Extrusion Detection Systeem inspecteert het uitgaande 
verkeer op verdachte zaken.  
De werking is dus de zelfde als die van een IDS, maar de detection rules inspecteren de 
andere richting van het verkeer. 
 

9.1 Soorten extrusion informatie 

9.1.1 Controle van de inhoud 

A E-mail 

De extrusion detectie kan worden ingesteld om de inhoud van e-mail berichten te 
controleren op gevoelige termen (bijvoorbeeld bedrijfsdata die niet mogen worden 
vrijgegeven). Er kan zelfs zo ver gegaan worden dat de bijlagen geanalyseerd 
worden, zodat bijvoorbeeld financiële informatie niet verstuurd kan worden. 

B Digitale chat 

Pakketjes van chat programma’s kunnen verzameld worden tot de volledige inhoud 
van het gesprek bekend is. Op deze manier is het mogelijk om data transfers te 
onderscheppen. Maar ook bots kunnen worden ontdekt doordat ze gebruik maken 
van IRC (Internet Relay Chat). 

C Bestand overdracht 

Het extrusion detection systeem kan data die via FTP, TFTP, peer-to-peer, … 
verstuurd is herconstrueren zodat de analist kan weten wat er allemaal verstuurd 
word naar bestemmingen die zich buiten het netwerk bevinden. 

9.1.2 Sessie data 

A Niet toegelaten of verdachte connecties 

In sommige gevallen zijn uitgaande connecties altijd verdacht. Onder andere een 
intranet server moet nooit een connectie maken met systemen buiten de organisatie. 

B Gebruik van verdachte poorten of protocollen 

Wanneer men ziet dat bijvoorbeeld een webserver een uitgaande IRC connectie 
opstart, dan weet men dat er iets niet klopt. Een goed geconfigureerde server mag 
nooit gebruik maken van services en applicaties die hij niet nodig heeft om zijn taak 
uit te voeren. 

C Ongebruikelijke duur, frequentie, of grootte van de inhoud  

In deze data kan je de meeste interessante informatie vinden als je geen enkele filter 
toepast. Een kwaadwillige gebruiker kan namelijk gebruik maken van deze filters om 
detectie te omzeilen. 
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In deze vormen van data kan je heel wat ontdekken. 
• een web connectie duurt in normale omstandigheden maar enkele seconden, 

dus bij overschrijden van deze duur is het verkeer verdacht 
• een systeem die zeer regelmatig DNS aanvragen verstuurt, komt in een 

normale situatie niet voor 
• een ICMP pakket die de normale datahoeveelheid overschrijdt kan een 

datakanaal verbergen (geëncrypteerde ICMP data is altijd verdacht) 

9.1.3 Statistische data 

A Waargenomen verkeer binnen een bepaalde tijd 

Door deze data in statistieken onder te brengen creëer je de mogelijkheid om 
aanvallen die gelanceerd worden van op interne hosts te ontdekken. Dankzij deze 
data kan je ook ingrijpen voordat een besmetting, door bijvoorbeeld een botnet, te 
groot wordt. 

B Profielen van normale hostactiviteiten 

Door het aanleggen van een profiel met normale activiteiten, wordt het een heel stuk 
gemakkelijker om de ongebruikelijke acties te elimineren. 

9.1.4 Alarm data 

A Duidelijke uitgaande connecties 

De meeste services zijn gemakkelijk te herkennen omdat ze het patroon van het 
gebruikte protocol moeten volgen om de connectie tot stand te brengen. Het is dus 
bijvoorbeeld ook niet zo moeilijk om een detection rule te maken die het uitgaande 
verkeer inspecteert op de ASCII string “JOIN” van IRC verkeer. 

B Server reactie op inkomende exploits 

Exploit detectie is even belangrijk bij extrusion detection als bij intrusion detection.  
Bij intrusion detection kan je ontdekken dat een server het doel was van een hacker 
om een exploit te plaatsen, maar je kunt niet zien of het hem gelukt is. Door het 
toepassen van extrusion detection kan je opserveren hoe de server reageert op de 
exploit poging. 
Soms wordt een exploit geprogrammeerd om het Unix commando “id” uit te voeren 
als de aanval gelukt is. Bij deze exploits kan men, via een detectie rule die het 
uitgaande verkeer inspecteert op id check pakketjes ontdekken of ze geslaagd zijn. 

C Uitgaande exploit pogingen 

Nadat een exploit geslaagd is zal hij zich in vele gevallen proberen te verspreiden, 
zowel binnen als buiten de organisatie. 
Het is natuurlijk onbegonnen werk om al deze detection rules te schrijven en dit is 
natuurlijk ook niet nodig. Bleedingsnort is een gemeenschap die zich bezig houdt 
met het ontwerpen van detection rules om dergelijke bedreigingen te detecteren. 
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10  Honeypots 
Door het gebruik van een honeypot is het mogelijk om de hacker zijn grootste geheimen 
te achterhalen. Door een hacker die inbreekt en de controle van de honeypot overneemt 
(waarvan hij niet weet dat het een honeypot is), kunnen we leren hoe de hacker te werk 
gaat en waarom. 
 

10.1 Hoe werkt een honeypot 

Een honeypot is een security middel die geen productieve waarde heeft, niets of 
niemand moet met dit systeem communiceren. Wanneer er toch verkeer naar de 
honeypot gaat is het hoogwaarschijnlijk een probe, scan of aanval. En wanneer er 
verkeer van de honeypot komt wilt dit zeggen dat het systeem door een hacker is 
overgenomen die uitgaand verkeer veroorzaakt. 
 

10.2 Soorten honeypots 

Honeypots zijn opgesplitst in twee groepen. Dit is wel enkel theoretisch, in de praktijk 
kunnen de functies van beide soorten door elkaar gebruikt worden. 

10.2.1 Productie honeypot 

De job van dit type is om het bedrijf te beschermen door de aanvallers te ontdekken 
voor ze veel schade kunnen aanrichten. Deze honeypots zijn gemakkelijker op te 
zetten omdat ze minder functionaliteit vragen. Dit is het veiligste type van honeypot, 
maar het verzamelt ook minder informatie over de aanvaller. 

10.2.2 Research honeypot 

In tegenstelling tot de productie honeypot is de job van dit type om informatie over de 
aanvallers te verzamelen. Het hoofddoel van deze honeypots is om informatie te 
verzamelen over mogelijke bedreigingen, wie de aanvallers zijn, hoe ze georganiseerd 
zijn, welke tools ze gebruiken en waar ze deze tools vandaan halen.  
Research honeypots zijn complexer, zijn een groter risico en vragen meer tijd en 
inspanningen van de administrator. Maar weten hoe uw vijand denkt is een groot 
voordeel. 
Om zoveel mogelijk te leren over de hackers, is het aangeraden ze een echt 
besturingssysteem en applicaties te geven als speelterrein. 
 

10.3 Interactie niveau 

Honeypots worden niet enkel ingedeeld in 2 soorten, maar ook in 3 interactie niveaus. 
Hoe hoger het niveau hoe meer informatie er kan verzameld worden, maar ook hoe 
groter het risico. 

10.3.1 Laag interactie niveau 

Door de simpele basis functionaliteit zijn deze honeypots gemakkelijk op te zetten. 
Maar de aanvaller wordt beperkt tot enkele services zoals een Telnet en FTP server. 
De aanvaller kan de server wel aanvallen, maar inloggen is onmogelijk aangezien er 
geen echt systeem is om op in te loggen. Ondertussen worden door de honeypot wel al 
zijn pogingen geregistreerd. 
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Deze honeypots hebben niet enkel het kleinste risico, maar ze verzamelen ook het 
minste informatie.  
De informatie wordt beperkt tot: 

• Tijd en datum van de aanval 
• Bron IP en poort van de aanval 
• Bestemming IP en poort van de aanval 

 
Dit type heeft als doel het detecteren van scans en connectiepogingen. En hij kan niet 
omgaan met onbekend of onverwacht gedrag. 

10.3.2 Medium interactie niveau 

Medium interactie honeypots bieden de aanvallers meer interactie mogelijkheden dan 
een lage interactie honeypot, maar minder functionaliteit dan een hoge interactie 
honeypot. Ze kunnen bijvoorbeeld een Microsoft IIS web server imiteren met alle 
mogelijke functies die een echte IIS server normaal heeft. 
Deze honeypots zijn zeer complex om op te zetten, en er kan veel misgaan of fout 
geconfigureerd worden. Er bestaat altijd een kans dat de aanvaller de virtuele 
omgeving doorbreekt en het echte systeem overneemt. Maar de informatie die 
verzameld kan worden is veel meer waard. Het is met deze honeypots zelfs mogelijk 
om de payload van een worm en toolkit van een hacker te onderscheppen. 

10.3.3 Hoog interactie niveau 

Deze honeypots zijn de extreemste vorm van honeypots, maar hebben ook het grootste 
risico. 
In dit geval wordt er aan de aanvaller een echt besturingssysteem gegeven waar niets 
virtueel of begrensd is. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om veel bij te leren over 
het doen en laten van een hacker. We kunnen zelfs nieuwe tools, aanvallen en exploits 
ontdekken. De mogelijkheden zijn bijna ongelimiteerd, waardoor deze honeypots een 
extreem krachtig wapen zijn. 
Een honeypot van dit type moet wel achter een firewall geplaatst worden die hier 
speciaal voor gebouwd is. Deze firewall laat alle verkeer tussen de aanvaller en de 
honeypot toe, maar laat niet toe dat de aanvaller via de honeypot andere systemen 
aanvalt of overneemt. 
Hoe meer vrijheid dat we de aanvaller geven, hoe meer er kan misgaan. Maar eens dat 
een hoge interactie niveau honeypot goed geïmplementeerd is, is de waarde van de 
informatie onbetaalbaar. 
 

10.4 De waarde van een honeypot 

Honeypots kunnen andere beveiligingsapparatuur niet vervangen, maar ze kunnen wel 
een belangrijke rol spelen in je verdediging. 

10.4.1 De voordelen 

A Data waarde 

Organisaties verzamelen elke dag hopen informatie van firewall-logs, systeemlogs 
en IDS alarmen. Dit kunnen honderden megabytes aan logbestanden zijn, waar 
uiteindelijk maar enkele megabytes nuttige informatie tussenzit. 
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In plaats van honderden megabytes te loggen zal een honeypot enkel de megabytes 
loggen die een grote waarde hebben. Alle data die je in deze log terugvindt is 
hoogstwaarschijnlijk een scan, probe of een aanval. 
Omdat enkel data met grote waarde worden gelogd, is het mogelijk om bedreigingen 
te ontdekken die anders niet ontdekt zouden worden. 

B Ongelimiteerde middelen 

Wanneer de connectietabel van een firewall vol is, zijn de middelen van de firewall 
uitgeput. Dit verplicht de firewall om alle nieuwe verbindingen te blokkeren. Ook 
een IDS heeft beperkte middelen, hierdoor kan het gebeuren dat hij niet al het 
netwerkverkeer kan controleren en zo mogelijke aanvallen niet kan detecteren. 
Omdat een honeypot enkel informatie verzamelt over activiteiten die voor hem 
bedoeld zijn, heeft hij normaal geen enkel probleem met gelimiteerde middelen. 

C Simpelheid 

Hoe simpeler het concept, hoe stabieler het is. Bij complexe concepten komen er 
vaker verkeerde configuraties, defecten en falingen voor. 
Een honeypot geniet van dit voordeel omdat er geen algoritmes moeten ontworpen 
worden, geen signatuurdatabase moet onderhouden worden en rules niet verkeerd 
geconfigureerd kunnen worden. 
Men kan de honeypot gewoon ergens in het netwerk plaatsen en dan gewoon 
afwachten tot iemand een poging waagt. 

D Bewijs van een goede investeringen 

Wanneer een organisatie een firewall heeft geplaatst zien ze er soms na een tijd het 
nut niet meer van in. “Waarom was die investering nodig, we zijn nog nooit 
aangevallen”. De reden dat ze niet aangevallen worden is omdat de firewall het risico 
van aanvallen beperkt.  
In deze situatie biedt een honeypot een goede oplossing. Elke keer dat de honeypot 
wordt aangevallen, wordt de organisatie herinnerd aan de mogelijke bedreigingen. 

10.4.2 De nadelen 

A Beperkt zicht 

Een honeypot ziet enkel het verkeer die voor hem bestemd is. Dit wil zeggen de 
honeypot niet zal detecteren als iemand een ander systeem van de organisatie 
aanvalt. 

B Fingerprinting 

De term fingerprints word gebruikt voor gedrag waardoor de honeypot zijn ware 
functie verraadt aan de kwaadwillige gebruikers. Bijvoorbeeld gedrag van Windows 
en Unix samen op één systeem. 

C Risico 

Een honeypot die overgenomen is door een hacker kan gebruikt worden om andere 
systemen aan te vallen. Het risico kan verkleind worden door een jail te creëren, 
waar de hacker een volledig besturingssysteem heeft als speelterrein. 
Houd er rekening mee dat hoe simpeler de honeypot is, hoe kleiner het risico. 
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10.4.3 De rol binnen de beveiliging 

A Productie honeypots 

Zoals eerder al werd vermeld, worden productie honeypots gebruikt om de 
bedreigingen te elimineren. Om de rol binnen de beveiliging te bespreken moeten we 
dit type verdelen in drie onderdelen. 

A.1 Preventie 

Een productie honeypot kan gebruikt worden als psychologisch wapen om hackers 
te verwarren. Sommige hackers worden afgeschrikt wanneer ze weten dat er 
honeypots aanwezig zijn in het netwerk, en andere verspelen hun tijd en kennis aan 
de honeypots. 
Het concept om verwarring te veroorzaken werkt enkel bij menselijke aanvallers 
die aandacht schenken aan de informatie die ze terug krijgen. 

A.2 Detectie 

Preventie middelen (zoals IDS) hebben ook enkele nadelen. Het kan gebeuren dat 
een vals alarm gegenereerd wordt of dat er bij een aanval helemaal geen alarm 
gegenereerd wordt. 
Deze nadelen komen zelden voor bij een honeypot. Alle netwerkactiviteit naar de 
honeypot is verdacht. Omdat de verzamelde informatie enkel informatie van grote 
waarde is, kunnen bedreigingen gemakkelijk ontdekt worden. 
Honeypots maken geen gebruik van rules of signatures, waardoor ze in staat zijn 
om nieuwe soorten aanvallen te ontdekken. 

A.3 Response 

Een geslaagde aanval laat bewijzen na. Deze bewijzen kunnen helpen om te 
bepalen hoe de aanvaller is binnen geraakt, wat hij gedaan heeft op het systeem en 
soms zelfs wie de aanvaller is. Zelfs wanneer de aanvaller zijn acties verbergt, 
kunnen ze door het toepassen van geavanceerde forensische technieken toch 
ontdekt worden.  
In veel gevallen kan of mag een aangevallen systeem niet offline gehaald worden 
om analyses uit te voeren. Maar honeypots mogen op ieder moment offline gehaald 
worden voor analyse, waardoor er op de juiste manier kan gereageerd worden op de 
bedreiging. 

B Research honeypots 

Een research honeypot biedt een platform waarop men hackers kan bestuderen. Door 
hun acties te bestuderen en hun aanvallen stap per stap op te nemen, kan men heel 
wat leren over hoe hackers te werk gaan. 
De research honeypot kan zeer belangrijke informatie opleveren, zoals 

• Ontdekken van geautomatiseerde bedreigingen (zoals wormen) 
• Toekomstige aanvallen kunnen worden voorspeld en voorkomen 
• Onbekende kwaadaardige tools en technieken onderscheppen 
• Het motief van de hackers 
• Informatie over de moeilijk te detecteren advanced blackhats 

 
De netwerkveiligheid wordt niet verbeterd door een research honeypot, maar de 
verzamelde informatie kan de veiligheid wel sterk verhogen. 
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11 Netwerk security monitoring (NSM) 
NSM is het real-time opsporen van niet toegelaten netwerk activiteiten door het 
analyseren van het netwerkverkeer. Er wordt een volledig spectrum aan informatie 
verzameld (zoals gebeurtenissen, sessies, inhoud van het verkeer, statistieken) die dan 
gebruikt kunnen worden om bedreigingen te ontdekken voor ze uit de hand lopen. 
 
Deze techniek wordt gebruikt als aanvulling op de andere veiligheidsmaatregelen. Omdat 
de bedreigingen snel evolueren, kan het voorvallen dat de andere veiligheidsmaatregelen 
de bedreiging niet herkennen. Maar doordat er bij NSM een persoon de analyse van het 
netwerkverkeer doen, is het mogelijk om de nieuwe bedreigingen te ontdekken en er actie 
tegen te ondernemen. 
 

11.1 Security analist 

Het grootste verschil met andere vormen van beveiliging is dat netwerk security 
monitoring een persoon nodig heeft voor het analyseren van het verkeer. Er moet 
rekening mee gehouden worden dat netwerk security monitoringsysteem maar zo goed 
is als de security analist. Het is dus van groot belang om deze job aan een bekwame 
persoon toe te vertrouwen.  
 
Als security analist moet men drie dingen goed onthouden. 

• Soms is de hacker slimmer dan jij 
• Soms is de hacker onvoorspelbaar 
• De preventie werkt niet altijd zoals gepland 

 
Maar er zijn ook drie positievere dingen om te onthouden 

• Een hacker kan altijd gedetecteerd worden als hij communiceert met het 
slachtoffer 

• Detectie door het toepassen van sampling (informatie uit verschillende bronnen 
samenvoegen) is beter dan geen detectie 

• Detectie door netwerkverkeer analyse is beter dan geen detectie 
 

11.2 Hoe gaat netwerk security monitoring tewerk 

Security monitoring verloopt in 5 stappen. 
• De IDS controleert het verkeer en slaat alarm wanneer hij iets verdachts ziet. 
• Er wordt informatie verzameld over de sessie om zo de communicatie tussen 

de betrokken hosts te begrijpen. 
• De verzamelde informatie wordt omgezet naar een door de mens begrijpbare 

taal. 
• De security analist analyseert de informatie om het patroon van de bedreiging 

te ontdekken. 
• De security analist neemt actie om de bedreiging tegen te gaan. 

11.2.1 NSM data vormen 

De NSM techniek vertrouwt op vier vormen van netwerk data om de analyse tot een 
goed einde te brengen 
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A Volledige pakket inhoud 

Dit is alle informatie uit de header en inhoud van pakketjes die over het netwerk 
worden verstuurd. Deze informatie kan zeer kostbaar zijn wanneer u naar bewijzen 
zoekt, maar het is wel de informatie die het moeilijkste te vangen is. 

B Sessie data 

Sessie data (ook wel flows of streams genoemd) is een samenvatting van pakketjes 
die uitgewisseld worden tussen twee systemen. 
 
Uit sessie data kan je zeven basis elementen te weten komen: 

• het source IP adres 
• de source poort 
• het destination IP adres 
• de destination poort 
• het gebruikte protocol 
• wanneer de sessie is begonnen (timestamp) 
• de hoeveelheid uitgewisselde informatie 

C Data uit statistieken 

Deze data is een samenvatting van het netwerkverkeer volgens categorie in de vorm 
van een statistiek. De informatie kan gaan van gebruikte bandbreedte tot het aantal 
connectiepogingen tot een bepaalde poort. 

D Alarm data 

Dit is data die gegenereerd wordt door een software product (zoals IDS) die zich 
bezig houdt met het netwerk te observeren. Het is ook dit zelfde softwarepakket die 
beslist wanneer er een alarm gegenereerd wordt. 
Ook al wordt er soms een vals alarm gegenereerd, de alarm data blijft altijd 
belangrijk omdat het de security analist helpt om de interessante gebeurtenissen te 
vinden. 
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12 Data analyse 
Bij netwerk security monitoring (NSM) wordt alle verzamelde informatie gecentraliseerd. 
Door een analyse uit te voeren op deze informatie is het mogelijk om bedreigingen te 
ontdekken en de beveiliging te verbeteren. 
Data analyse is iets dat zeker moet gebeuren, anders zijn alle logs en alerts nutteloos. Er 
zal altijd nutteloze informatie tussen zitten, maar beter te veel data, dan te weinig 
bruikbare data. 
 

12.1 Data analyse uitvoeren 

De interessante informatie vinden in zo een hoop informatie is als zoeken naar een 
naald in een hooiberg. Daarom is het dan ook ten zeerste aangeraden om de verzamelde 
informatie gestructureerd bij te houden. 

12.1.1 Snort alert prioriteit 

Als men gebruik maakt van snort intrusion detection kan men de alerts indelen 
volgens een prioriteitsnummer van 1 tot 4 geven. De hoogste prioriteit is 1 en 4 is de 
laagste prioriteit.  

12.1.2 Watchlists 

Verder kan men de verzamelde informatie nog onderverdelen in watchlists. Dit zijn 
lijsten die samengesteld worden volgens vooropgestelde regels. 
Er zijn drie lijsten waar je zeker gebruik van moet maken. 

• een lijst met alles wat te maken heeft met de servers 
• een lijst met alle aanvallers uit het verleden 
• een lijst met bekende aanvallers 

Een lijst met bekende aanvallers kunt u samenstellen dankzij websites zoals 
www.dshield.org. 
 
Wanneer men gebruik maakt van een honeypot, wordt de informatie afkomstig van de 
honeypot beter in een aparte lijst verzameld. Alle meldingen afkomstig van een 
honeypot zijn immers veroorzaakt door een bedreiging. 
 

12.2 Is de informatie belangrijk 

Voordat we beslissen hoe belangrijk de informatie is moeten we ons eerst enkele vragen 
stellen. 

• Wat is de prioriteit van de melding? 
• Is het source adres een bekende aanvaller? 
• Hebben we deze source al eerder gezien en wat deed het de vorige keer? 
• Is het doelwit een belangrijk systeem of server? 

 
Zoals eerder al vermeld, er kan nooit teveel informatie zijn. Het is dus ook geen 
overbodige actie om het systeem logs van het doelwit te analyseren. In bepaalde 
gevallen kan men uit die logs te weten komen wat voor inpact een aanval had op het 
aangevallen systeem. 
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12.3 Bewijzen verzamelen 

De 5 W’s kunnen helpen om meer informatie over het incident te verzamelen. 
• Wat is er juist gebeurd? 
• Wanneer is het exact gebeurd? 
• Welke meldingen zijn erbij betrokken en wat is de rol van het doelwit? 
• Wie heeft het gedaan? 
• Waarom? 

De laatste vraag blijft meestal onbeantwoord. Maar soms kan een goed onderzoek 
leiden tot een mogelijke theorie of zelfs tot de echte reden. 
 

12.4 Enkele analyses 

12.4.1 OS Fingerprinting 

Wanneer men filtert op ICMP verkeer zal men verschillende types van ICMP verkeer 
te zien krijgen (zie bijlage 05). Verkeer van het type echo request en echo replay is 
normaal in een netwerk en zou geen alarm mogen veroorzaken. Maar als er ICMP 
verkeer zoals timestamp request/reply, address mask request en information request 
wordt gedetecteerd, is de kans heel groot dat iemand informatie aan het verzamelen is 
om een aanval voor te bereiden. 
 

 
Afbeelding 12-a Bron: Practical packet analyse (No Starch) 

 
Door een filter in te stellen op ICMP verkeer van het type 13, 15 en 17 kan u deze 
voorbereidingen snel detecteren. 

12.4.2 Een simpele poortscan 

Een open poort kan je vergelijken met een geheime tunnel om een goed bewaakt 
kasteel binnen te komen. 
Als de pakketjes altijd door de zelfde afzender verstuurd zijn, maar telkens naar een 
andere poort, dan is een aanvaller zijn toegangspoort tot het systeem aan het zoeken 
via een poort scan. 
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Afbeelding 12-b Bron: Practical packet analyse (No Starch) 

 
Zoals u ziet op afbeelding 12-b, worden vooral de poorten getest waar vaak exploits 
voor beschikbaar komen zoals telnet, microsoft-ds, FTP, SMTP.  

12.4.3 Printer flooding 

Als een netwerkprinter niets anders print dan “afval” waar niemand iets van afweet, en 
hij doet gewoon verder na het leeg maken van de wachtrij, dan is deze printer 
slachtoffer van printer flooding. 
 
In dit geval kan men door data analyse de oorzaak snel vinden. 
Om de oorzaak hiervan te achterhalen is het nodig om het netwerkverkeer van de print 
server te observeren. De kans is groot dat het resultaat er uitziet zoals op afbeelding 
12-c, waar de print server een abnormaal aantal SPOOL verkeer ontvangt van één 
bepaald IP adres. 
 

 
Afbeelding 12-c Bron: Practical packet analyse (No Starch) 

 
Door de TCP data stroom van het verdachte verkeer te analyseren is het mogelijk om 
de oorzaak te ontdekken. In het geval van afbeelding 12-d word de flood veroorzaakt 
via de account van  csanders door tech-office (Microsoft Office). 
 

 
Afbeelding 12-d Bron: Practical packet analyse (No Starch) 
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12.4.4 FTP inbraak 

In normale situaties zal pas nadat de cliënt en server een “handdruk” hebben gegeven 
het login proces gestart worden. 
Wanneer meerdere malen na elkaar de “handdruk” word overgeslagen en de login 
poging daar bovenop nog eens faalt (zoals op afbeelding 12-e), dan is er iemand aan 
het proberen om in de server binnen te dringen. 
 

 
Afbeelding 12-e Bron: Practical packet analyse (No Starch) 

 
Als men dit verkeer dan verder analyseert kan men ook achterhalen via welke 
gebruikersnaam de dader probeert de server binnen te dringen. 
 

 
Afbeelding 12-f Bron: Practical packet analyse (No Starch)  

12.4.5 Blaster worm 

Wanneer er op een moment met weinig tot geen netwerk activiteit, TCP pakketjes 
verstuurd worden tussen 2 computers via de poorten 1793 en 4444, dan moeten deze 
als verdacht worden beschouwd. 
 

 
Afbeelding 12-g Bron: Practical packet analyse (No Starch)  

 
De beste manier om te achterhalen wat er juist aan de hand is, is door de ruwe data te 
onderzoeken. 
Op afbeelding 12-h zien we een referentie naar één van de meest belangrijkste 
directory’s van Windows 2000 systemen “C:\WINNT\System32”. Als u deze 
referentie te zien krijgt betekent dat meestal problemen! 
 

 
Afbeelding 12-h Bron: Practical packet analyse (No Starch)  
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In het pakket van afbeelding 12-i krijgen we dan een referentie te zien naar 
”msblast.exe”. Als u deze referentie te zien krijgt, is het de hoogste tijd om aan de 
alarm bel te trekken, want dit is de blaster worm die zich aan het verspreiden is op het 
netwerk. 
 

 
Afbeelding 12-i Bron: Practical packet analyse (No Starch)  

12.4.6 Verborgen informatie 

Om verdacht verkeer te vinden die mogelijk informatie verbergt, kunnen we filteren 
op DCEPRC, NetBIOS of ICMP. 
Stel dat 2 werknemers verdacht worden van het uitwisselen van informatie, dan is 
zelfs een regelmatige echo request tussen hun computers verdacht verkeer. Op het 
eerste zicht zal er niets speciaals zijn aan dit verkeer. Maar als men ze nader 
onderzoekt, kan men informatie ontdekken zoals op afbeelding 12-j. 
 

 
Afbeelding 12-j Bron: Practical packet analyse (No Starch)  

 
Deze technologie staat beter bekend onder de naam Loki.  
 

12.5 Wat kan een hacker met data analyse bereiken 

Wanneer een hacker binnen uw netwerk kennis heeft van data analyse gaan veel deuren 
voor hem open. Met wat geduld is het soms mogelijk om door het monitoren van het 
telnet verkeer tussen de netwerk administrator en de router de gebruikersnaam en het 
paswoord te achterhalen. 
Dit is mogelijk bij alle cleartext protocollen.(zie 3.2.7) 
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13 WIFI beveiliging 
Tegenwoordig kiezen meer en meer mensen voor draadloos internet. Jammer genoeg zien 
ze de beveiliging meestal over het hoofd, of kiezen ze niet de juiste beveiliging. Wanneer 
je bijvoorbeeld een N-standaard accesspoint of router niet in combinatie met een WPA of 
WPA2 beveiliging gebruikt, wordt het toestel automatisch teruggebracht naar een G-
standaard.  
De beveiliging van een draadloos netwerk is dus wel belangrijker dan dat de meeste 
mensen denken. 

13.1 WEP 

WEP staat voor Wired Equivalent Privacy en is een algoritme om de broadcast van 
draadloze netwerken te beveiligen. 

13.1.1 Soorten WEP  

Er zijn drie soorten WEP encryptie, maar de meeste WIFI apparatuur ondersteunt er 
slechts 2 

• 64bit   : 40bit sleutel & 24bit initialisatie 
• 128bit : 104bit sleutel & 24bit initialisatie 
• 256bit : 232bit sleutel & 24bit initialisatie 

 
De laatste standaard is slechts voor enkele fabrikanten beschikbaar. Het brengt ook 
enkele nadelen met zich mee. 

• Slechts een beperkt aantal adapters ondersteunt 256bit encryptie 
• 256bit encryptie vertraagt de draadloze verbinding 

 
Hoe hoger het aantal bits hoe langer het encrypteren en decrypteren duurt. Dit is ook 
de reden waarom een 256bit encryptie zelden gebruikt wordt. 
Het word aangeraden om voor een veiligere encryptie te kiezen zoals WPA, want een 
WEP encryptie kan in enkele seconden gekraakt worden. 
 

13.2 WPA 

Wifi Protected Access (WPA) is ontwikkeld nadat de zwakheden van WEP encryptie 
ontdekt waren als tussenoplossing, terwijl de nieuwe veiligheidstandaard werd 
ontwikkeld. De nieuwe standaard kreeg later de naam WPA2. 
Het grootste verschil bij de sleutel in vergelijking met een WEP sleutel, is het aantal 
initialisatie bits. 

• 176bits : 128bit sleutel & 48bit initialisatie 

13.2.1 Soorten WPA 

WPA wordt onderverdeeld in 2 groepen. 
• WPA(2)-personal 

WPA in pre shared mode (PSK) 
• WPA(2)-enterprise 

WPA in combinatie met een authenticatie server (radius server) 
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13.2.2 Wat maakt WPA veiliger 

Het gebruik maken van TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) die verantwoordelijk 
is voor het regelmatig automatisch wijzigen van sleutels, is de belangrijkste 
verbetering ten opzichte van de WEP encryptie. 
Om crypto aanvallen tegen te gaan is bij WPA de CRC (Cyclic Redundancy Check) 
vervangen door het veiligere MIC (Message Integrity Check) algoritme. 
 

Het inbreken in een draadloos netwerk dat beveiligd is met WPA encryptie is veel 
moeilijker dan bij WEP encryptie, maar niet onmogelijk. 
Ondanks het grotere aantal initialisatie bits, is een aanval op de RC4 (arcfour) stream 
cipher die een grote verantwoordelijkheid heeft bij het encrypteren, nog steeds 
mogelijk. 

13.2.3 WPA2 

De grootste verandering bij WPA2 is het gebruik van een op AES encryptie 
gebaseerde algoritme, CCMP (Counter Mode Cipher Block Chaining Message 
Authentication Code Protocol) genaamd. CCMP maakt gebruik van CCM (Counter 
met CBC-MAC) om de encryptie uit te voeren. 
WPA2 wordt als volledig veilig beschouwd en moet aanwezig zijn op alle nieuwe 
apparaten vanaf 13 maart 2006 die het WIFI certificaat wensen te gebruiken. 

13.2.4 Radius server 

Door het gebruiken van WPA in combinatie met een radius server, verplicht je de 
eindgebruikers om zich te identificeren door middel van een persoonlijke 
gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit zorgt ervoor dat buitenstaanders na het 
omzeilen van de WPA beveiliging nog altijd geen toegang tot het netwerk krijgen. 
 

13.3 MAC filter 

Door het gebruik van een MAC filter (laag 2 adres filter) is het mogelijk om de unieke 
MAC adressen onder te verdelen in een zwarte en witte lijst. Op deze manier is het 
mogelijk dat bepaalde MAC adressen worden toegelaten of geweigeren op de 
accesspoint. 
Maar zoals eerder al vermeld kan een MAC adres gespooft worden. Dit veroorzaakt een 
zwak punt bij het gebruik van een MAC filter als beveiliging. 
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14 Host beveiliging 
De eindgebruikers zijn meestal de zwakste schakel in het computer netwerk. Hierdoor is 
het nodig dat werkstations goed beveiligd zijn. Dit is echter nog niet voldoende, 
eindgebruikers moeten regelmatig een update krijgen als er nieuwe bedreigingen zijn. Dit 
kan eventueel gebeuren in een infosessie.  
Maar een goed geconfigureerde firewall, antivirus en anti spyware applicatie op elk 
werkstation is al een goed begin. 
 

14.1 Personal firewall 

Een personal firewall beschermt enkel het systeem waarop de firewall applicatie 
geïnstalleerd is. 
Er zijn veel personal firewall applicaties op de markt die een gratis versie aanbieden. 
Het is wel belangrijk dat men bij het kiezen voor een gratis versie de 
gebruikersovereenkomst leest. In de meeste gevallen zal men daarin terug vinden dat 
deze gratis versie enkel voor thuisgebruik mag worden gebruikt en niet in commerciële 
omgevingen. Tegen betaling is het dan meestal wel mogelijk om een commerciële 
versie te verkrijgen. ZoneAlarm personal firewall en Kerio personal firewall zijn twee 
voorbeelden van personal firewall applicaties die volgens dit systeem te werk gaan. 
Maar zowel Windows als Linux bieden een gratis personal firewall oplossing die zowel 
thuis als commercieel mag gebruikt worden. 
 
Op afbeelding 14-a wordt de werking van een personal firewall uitgelegd in de vorm 
van een schema. 
 

 
Afbeelding 14-a Bron: Endpoint security (Addison Wesley) 

 

14.2 Antivirus protectie 

Een antivirus applicatie is zeker een must tegenwoordig, anders wordt het werkstation 
vroeg of laat slachtoffer van een virusbesmetting. Het is natuurlijk beter om een 
besmetting te voorkomen dan achteraf kostbare tijd te moeten verspillen aan het 
opkuisen van een besmet systeem. 
De meeste nieuwe computer systemen worden tegenwoordig geleverd met een tijdelijk 
antivirus pakket (in vele gevallen Norton Internet Security) dat je gedurende 90 dagen 
mag uitproberen. In veel gevallen wordt na die 90 dagen de licentie niet aangekocht en 
worden de antivirus definities niet meer geupdate. Een verlopen antivirus licentie 
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veroorzaakt een vals veiligheidsgevoel, waardoor het systeem vroeg of laat besmet 
raakt.  
Er zijn ook gratis antivirus applicaties, maar net zoals bij de gratis firewall licenties zijn 
de licenties meestal beperkt tot thuisgebruik.  
Natuurlijk heb je zowel voor Windows als Linux ook antivirus applicaties waarvan de 
licentie zowel voor thuisgebruik als commercieel gebruik gratis is. Clam antivirus is een 
voorbeeld van een antivirus met gratis licenties en kan zowel op Windows als Linux 
worden gebruikt. In het geval van een Windows systeem kan je Clam antivirus 
combineren met Winpooch waardoor er dan ook een on-access scan aanwezig is. 
 
In noodgevallen kan je natuurlijk ook altijd gebruik maken van de vele online scanners. 
Maar blijf bij de online scanners van de antivirus fabrikanten met een goede reputatie, 
anders zou je wel eens slachtoffer kunnen worden van hackers. 
 
Op afbeelding 14-b wordt de werking van een antivirus geïllustreerd in een schema. 
 

 
Afbeelding 14-b Bron: Endpoint security (Addison Wesley) 

 

14.3 Anti spyware protectie 

Spyware is een groot probleem dat vele mensen over het hoofd zien. Het opkuisen van 
spyware kan heel wat problemen oplossen. Bij informaticabedrijven worden wekelijks 
computersystemen binnen gebracht met problemen die veroorzaakt zijn door spyware, 
maar toch doen veel mensen niets om zich er tegen te beschermen. 
 
Een spyware besmetting kan een heel uiteenlopende inpakt hebben op een computer 
systeem. Dit kan gaan van het krijgen van pop-up reclame vensters tot traag werkende 
en zelfs vastlopende computersystemen. 
Dit is dus duidelijk een bedreiging waar in de toekomst meer aandacht aan besteed moet 
worden. 
 
Ook van anti spyware applicaties zijn vele gratis versies beschikbaar waarvan de 
licentie enkel geldig is voor thuisgebruikers. Maar gelukkig biedt Microsoft voor 
Windows een gratis anti spyware applicatie (Microsoft Windows Defender) aan die ook 
op commerciële computer system mag gebruikt worden. Voor moeilijk te verwijderen 
bedreigingen biedt Microsoft ook Malicious Software Removal Tool aan die zelfs 
bepaalde virussen en wormen kan opkuisen. 
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14.4 Data protectie 

Data encryptie is een mogelijke oplossing als data niet toegankelijk mag zijn voor 
onbevoegden. Wanneer een kwaadwillige gebruiker er dan toch in slaagt om de data in 
handen te krijgen is hij er uiteindelijk toch niets mee. 
 
Maar er zijn ook gevaren aan verbonden, de data kan ook voor eeuwig verloren gaan. 
Om dit te voorkomen raden security experts aan om geen encryptie toe te passen als 
men geen methode implementeert om in noodgevallen de encryptie te omzeilen, zoals 
een goed paswoord management systeem. In vele gevallen wordt alle data toegankelijk 
gemaakt voor de domein administrator. 
 
Vanaf Windows 2000 heeft Microsoft de mogelijkheid tot data encryptie ingebouwd 
onder de naam EFS (Encrypted File System). Er is ook een opensource tool beschikbaar 
(TrueCrypt) die het toelaat om volledige schijven en zelfs USB flash disks te 
encrypteren. 
 

14.5 Internet Security 

Dit is een totaalpakket dat meestal gekoppeld is aan een hoge prijs. Je bent snel meer 
dan 65 euro kwijt bij de aanschaf van een internet security pakket met een licentie voor 
1 jaar. 
Deze pakketten zijn voornamelijk een combinatie van een personal firewall, een 
antivirus en een anti spyware. De meeste fabrikanten leveren er ook nog wat extra bij 
zoals een data encryptie, ouderlijk toezicht of  anti rootkit module. 
Alle taken die een internet security pakket uitvoert kunnen dus ook vervangen worden 
door gratis applicaties, wat jaarlijks veel geld uitspaart. 
 

14.6 Automatisch terug in originele staat 

Voor openbare computer systemen is het gebruik van pakketen zoals Skanix Illusion of 
Faronics Deep Freeze een betere oplossing. Deze betaalbare pakketten zorgen ervoor 
dat het computer systeem na een reboot terug in originele staat is. Dit betekent dat bij 
het oplopen van een virusbesmetting een eenvoudige reboot voldoende is om het virus 
te laten verdwijnen. 
Maar er zijn nog extra voordelen. Als de gebruiker instellingen wijzigt worden deze ook 
terug in originele staat terug geplaatst na een reboot.  
Dankzij deze pakketten is er dus na iedere reboot een proper en veilig computersysteem 
voor de volgende gebruiker. 
Om de kosten wat te drukken kan er ook gekozen worden voor één van de veele linux 
live dvd/cd opties, zoals bijvoorbeeld Ubuntu. 
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Praktisch gedeelte 
 

15 Linux netwerk firewall 
In de proefopstelling is er gewerkt met een Debian linux besturingssysteem, maar de 
opstelling kan op verschillende linux besturingssystemen worden uitgevoerd. 
Er is bewust de keuze gemaakt om te werken met de iptables – shorewall combinatie in 
de plaats van de standaard geïnstalleerde iptables – ipchains combinatie. Door gebruik te 
maken van shorewall is de firewall veel gemakkelijker te beheren en is hij 
overzichtelijker dan bij het gebruik van ipchains. 
Er is ook een DNS en DHCP server actief op de firewall om zo wat extra comfort te 
voorzien op het netwerk. 
 

15.1 Systeemvereisten 

• Geheugen: 64 – 128 MB 
• Harde schijf: 3 GB 
• Processor: + 200 MHz 
• Netwerkkaart: 2x 10/100 Mb 

 

15.2 Configuratie van de netwerkkaarten 

Om de configuratie uit te voeren moet je het volgende bestand openen. 
  /etc/network/interfaces 

 
Als alles goed verlopen is tijdens de installatie zou de eth0 interface al configureerd zijn 
om verbinding te maken met het internet via DHCP. Deze interface zal worden 
verbonden met het internet 
  iface eth0 inet dhcp 
 
De eth1 interface moet nog handmatig worden geconfigureerd. Dit is de interface voor 
de connectie met het lokale netwerk en moet dus een static IP adres krijgen. 
  auto eth1 

iface eth1 inet static 

  address 10.0.0.1 

  netmask 255.0.0.0 

 
Na het configureren kan je de eth1 interface opstarten zonder het systeem te herstarten 
via het ifup commando. 
 

 
afbeelding 15-a Bron: printscreen 

 

15.3 Shorewall installatie en configuratie 

Shorewall is geen firewall en is zelfs geen applicatie, het is een script dat help om de 
iptables te configureren en te beheren. Als dit script goed geconfigureerd is kan dit jou 
heel wat werk besparen. 
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Omdat er geen gebruik zal gemaakt worden van de ipchains is het aangeraden om deze 
te verwijderen. Dit kan aan de hand van de volgende apt regel. 

apt-get remove ipchains 

 
Vervolgens kan shorewall ook via een eenvoudige apt regel worden geïnstalleerd. 

apt-get install shorewall 

  
Op het einde van de installatie zal er een melding komen dat shorewall niet zal starten. 
Dit klopt, want om shorewall de kunnen starten moet je nog de volgende kleine 
wijziging maken in het bestand “/etc/default/shorewall”. 
  startup = 1 

 
Om wat werk uit te sparen maken we gebruik van de standaard configuratie bestanden 
die aanwezig zijn in Debian.  
Met de volgende regels kunnen de bestanden naar de juiste locatie gekopieerd worden. 

cp /usr/share/doc/shorewall/default-config/* /etc/shorewall 

15.3.1 De zones 

Config: /etc/shorewall/zones 

 
Shorewall maakt gebruik van zones om onderscheid te maken tussen de verschillende 
interfaces. In de proefopstelling is er enkel een internet interface (net) en locale 
interface (loc), maar om een goede configuratie te bekomen moet er ook een firewall 
(fw) zone aanwezig zijn in de config. 
 

 
afbeelding 15-b[1] Bron: printscreen 

15.3.2 De interfaces 

Config: /etc/shorewall/interfaces 
 
Deze configuratiefile is verantwoordelijk voor het koppelen van de interfaces aan de 
zones. Hier kan er ook opgegeven worden welke filters er op een interface toegepast 
moeten worden. 
 

 
afbeelding 15-c Bron: printscreen 

 
De DHCP optie zorgt ervoor dat de interface instellingen automatisch gedetecteerd 
worden. 

15.3.3 De port address translation (PAT) 

Config: /etc/shorewall/masq 
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In de proefopstelling heb ik gekozen voor PAT om de communicatie tussen de WAN 
interface en LAN interface mogelijk te maken. De meeste SOHO firewalls werken 
namelijk ook op het PAT principe. 
 
In het PAT configuratie bestand moet er aan shorewall duidelijk gemaakt worden dat 
alle pakketjes van de LAN (eth1) zijde moeten worden vertaald om via de WAN 
(eth0) zijde naar het internet verstuurd te worden. 
 

 
afbeelding 15-d Bron: printscreen 

15.3.4 De policy 

Config: /etc/shorewall/policy 
 
Dit is het belangrijkste configuratiebestand, de policy vormt namelijk de basis van hoe 
het verkeer behandeld moet worden. Het is de bedoeling dat in dit configuratiebestand 
de basisregels voor elke zone worden geconfigureerd. 
 
Het lokaal en firewall verkeer worden vertrouwd en mogen dus geaccepteerd worden. 
Maar al het verkeer die van het internet komt moet gedropt worden, tenzij het voldoet 
aan de regels (zie 15.4). Als afsluiter moet al het verkeer dat niet aan de bovenstaande 
regels voldoet geweigerd worden. 
Op afbeelding 15-e is er te zien hoe deze configuratie er zou moeten uitzien. 
 

 
afbeelding 15-e Bron: printscreen 

15.3.5 Shorewall configuratie bestand 

Config: /etc/shorewall/shorewall.conf 
 
In deze file worden de globale functies van shorewall beheerd. 
Het belangrijkste is dat in dit bestand de optie IP_FORWARDING naar “On” 
gewijzigd wordt, anders zal het verkeer van de LAN zijde nooit langs de WAN zijde 
verstuurd worden. 
Verder is het aangeraden om de optie DROPINVALID naar “Yes” te wijzigen om de 
veiligheid te verhogen. 
 
Na het wijzigen van deze configuratie file kan de configuratie worden getest voor je de 
service herstart via het “shorewall check” commando, zo is het zeker dat de firewall 
zal werken met de nieuwe configuratie.  
Als alles in orde blijkt te zijn kan de service worden herstart via het “shorewall restart” 
commando, of gestart via het “shorewall start” commando. 
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15.4 De firewall rules 

Config: /etc/shorewall/rules 
 
In dit configuratiebestand kan de firewall worden afgestemd om ongewenst verkeer 
tegen te houden en connecties naar eventuele webservers en dergelijke mogelijk te 
maken. 

15.4.1 Enkele rules voorbeelden 

ACCEPT net fw tcp 22 

Deze rule zorgt ervoor dat er een SSH (tcp 22) connectie kan worden opgezet tussen 
een internet client (net) en de firewall (fw). 
 
ACCEPT net fw icmp 

Deze rule zorgt ervoor dat er ping (icmp) pakketjes kunnen worden gestuurd van een 
internet client (net) naar de firewall (fw). 
 
REJECT loc fw icmp 

Deze rule zorgt ervoor dat er geen ping (icmp) pakketjes kunnen worden gestuurd van 
een LAN client (loc) naar de firewall (fw).  
Als de firewall een pakketje weigert, wordt dit vermeld in de logs. 
 
DROP  net fw udp 0 

Deze rule zorgt ervoor dat er geen UDP verkeer van het internet (net) naar de firewall 
(fw) kan verstuurt worden via poort 0. 
Bij het gebruik van een drop rule wordt er geen melding gemaakt in de logs. 

15.4.2 Beveiliging tegen botnets 

Omdat in de policy al het verkeer vanaf het lokaal netwerk wordt toegestaan is het 
aangeraden om wat extra bescherming in te voegen. 
In de testopstelling zijn er enkele extra regels ingevoegd om het verspreiden van 
botnets tegen te gaan (zie afbeelding 15-f). 
 

 
afbeelding 15-f Bron: printscreen 

 
REJECT 

Er is gebruik gemaakt van reject rules omdat al dit verkeer verdacht is en in de logs 
moet verschijnen. 
 
all- 

Het verkeer afkomstig van alle zones, met uitzondering van de firewall zone 
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fw 

Het verkeer die naar de firewall zone gaat 
 
udp / tcp 

Verkeer van het type UDP / TCP 
 
6666:6667 

Poort 6666 tot en met 6667 
 

15.5 Extra services 

Er bestaan heel wat extra services die kunnen worden toegevoegd aan een firewall 
(zoals DNS, DHCP, SSH, netwerk tijd service, proxy, dynamic DNS, …) om het 
comfort voor de eindgebruikers te verbeteren, maar in de testopstelling zijn die beperkt 
tot een DNS en DHCP service. 

15.5.1 DNS service 

Een DNS service is heel snel ingesteld. Met de volgende regel wordt er al een 
standaard werkende DNS service bekomen 

apt-get install dnsmasq 

 
Maar om een goed werkende DNS service te bekomen moet er wel een kleine 
instelling worden aangepast in het configuratiebestand. De interface waarop de service 
beschikbaar moet zijn, moet gewijzigd worden naar de lokale netwerk interface (zie 
afbeelding 15-g). 
Config: /etc/dnsmasq.conf 
 

 
afbeelding 15-g Bron: printscreen 

15.5.2 DHCP service 

Een DHCP service vraag al wat meer configuratie tijd dan een DNS service. 
Het instaleren van de service kan via de volgende apt regel. 
 apt-get install dhcp 

 
Het eerste wat er moet worden geconfigureerd is de DHCP range. Dit gebeurt in het 
volgende configuratie bestand. 
Config: /etc/dhcpd.conf 
 
Op afbeelding 15-h is te zien hoe de range is ingesteld in de testopstelling. Er is 
gebruik gemaakt van een klasse A range met een standaard leasing tijd van 1 dag 
(86400) en een maximum leasing tijd van 1 week (604800).  
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afbeelding 15-h Bron: printscreen 

 
Er moet natuurlijk ook ingesteld worden langs welke interface er adressen uit de 
DHCP range mogen verdeeld worden. Dit gebeurt in het volgende configuratie 
bestand. 
Config: /etc/default/dhcp 
 
In het configuratie bestand moet enkel de interface worden ingesteld op de LAN 
interface (in de testopstelling eth1). 
 INTERFACES=”eth1” 

 
Eens de volledige configuratie voltooid is, mag de DHCP service gestart worden. Dit 
kan via de volgende regel. 
 /etc/init.d/dhcp start 



 
 

59 

16 Intrusion detection 
Bij het opzetten van het intrusion detection systeem is er bewust gekozen voor het 
bekende Snort. Wie een beetje op de hoogte is van IDS zal wellicht al van Snort gehoord 
hebben. 
Snort is een open source netwerk IDS. Bij Snort gebeurt de detectie aan de hand van 
rules. Standaard zijn er al heel wat rules ingebakken in Snort, maar deze kunnen 
gemakkelijk worden gewijzigd naar de noden van het netwerk. 
 

16.1 Systeemvereisten 

• Geheugen: +512 MB 
• Harde schijf: +20 GB  

/var partition minimum 9GB 
• Processor: +500 MHz  
• Netwerk: 2x 10/100 Mb  

Bij Gb-LAN: 2x 10/100/1000 Mb 
 

16.2 Configuratie van de netwerkkaarten 

Net zoals bij een firewall zijn er ook twee netwerk interfaces nodig om een goede IDS 
te bekomen. Een interface voor stealth sniffing en een interface voor communicatie met 
de beheerders. 
De interface die wordt gebruikt voor stealth sniffing (in de proefopstelling eth1) moet 
niet speciaal geconfigureerd worden, deze mag gewoon op DHCP worden ingesteld. 
Snort zorgt namelijk zelf voor de gepaste configuratie van de interface.  
Het is wel aangeraden om de andere interface een vast IP te geven om het beheer 
mogelijk te maken. 
 

16.3 Snort IDS 

16.3.1 De voorbereiding van de server 

Voor de installatie van Snort kan plaats vinden zijn er enkele andere applicaties 
vereist. Deze applicaties kunnen worden geïnstalleerd via het apt-get commando. 

apt-get install mysql-server mysql-common mysql-client libnet1 libnet1-dev 

libpcre3 libpcre3-dev autoconf automake1.9 libcap0.8 libcap0.8-dev 

libmysqlclient15-dev gcc make libtool  gcc-4.1 g++ 

 
Tussen deze applicaties zijn de nodige applicaties terug te vinden om een MySQL 
server te starten en om de installatie te kunnen voltooien. 
Om het beheer en configureren wat te vereenvoudigen kan er eventueel ook de 
mogelijkheid tot ssh worden geïnstalleerd. 

apt-get install ssh 

16.3.2 De server beveiligen 

Om de IDS sensor te beveiligen wordt er gebruik gemaakt van een basis firewall. In de 
proefopstelling is er gekozen voor lokkit, deze firewall is heel eenvoudig te installeren 
en te configureren. 
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Het installeren gebeurt aan de hand van het volgende commando. 
apt-get install lokkit 

 
De configuratie wizard kan worden geopend door in de console het lokkit commando 
uit te voeren. 
 

 
afbeelding 16-a Bron: printscreen 

 
In de wizard (afbeelding 16-a) moet er worden gekozen voor een medium security 
level en vervolgens via de customize optie (afbeelding 16-b) configureren dat ssh wel 
toegestaan wordt. 
 

 
afbeelding 16-b Bron: printscreen 

16.3.3 Snort installatie 

Snort kan eenvoudig en vlug worden opgezet via een apt commando. Maar als je 
gebruik wil maken van de meest recente versie, moet deze worden gedownload van 
het internet. 
Om de link naar de nieuwste versie te weten te komen moet er gesurft worden naar 
“http://www.snort.org/dl”, voor de proefopstelling was dit versie 2.8.1. Terwijl de 
snort site toch geopend staat kan er tegelijkertijd ook een account worden aangemaakt 
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en een oink code worden aangevraagd . De oink code biedt toegang tot de meest 
recente snort rules. 
 
De volgende reeks commando’s moeten in de console worden ingegeven om Snort te 
installeren. 

cd /usr/local/src 

wget http://www.snort.org/dl/current/snort-2.8.1.tar.gz 

tar xvzf snort-2.8.1.tar.gz 

cd snort-2.8.1 

./configure --with-mysql --enable-dynamicplugin 

make 

make install 

 

mkdir /etc/snort 

mkdir /var/log/snort 

groupadd snort 

useradd –g snort snort 

 

chown snort snort /var/log/snort 

cd /etc/snort 

wget http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/<oinkcode>/snortrules-

snapshot-    2.8.tar.gz 

tar xvzf snortrules-snapshot-2.8.tar.gz 

cp /usr/local/src/snort-2.8.1/etc/*.conf* /etc/snort 

cp /usr/local/src/snort-2.8.1/etc/*.map /etc/snort 

16.3.4 Snort configuratie 

Config: /etc/snort/snort.conf 
 
In deze configuratie file moeten enkele variabelen worden aangepast om ervoor te 
zorgen dat het juiste verkeer wordt gecontroleerd. 

var RULE_PATH /etc/snort/rules 

var HOME_NET $eth1_ADDRESS 

var EXTERNAL_NET !$HOME_NET 

 
vanaf dit moment zou Snort al moeten werken. Je kan Snort opstarten aan de hand van 
het volgende commando. 

/usr/local/bin/snort –Dq –u snort –g snort –c /etc/snort/snort.conf –i eth1 

 
De werking kan worden gecontroleerd door de het logbestand te openen. Als alles 
goed geconfigureerd is, zouden in dit logbestand intrusion records moeten bijkomen. 
 Log: /var/log/snort/alerts 

16.3.5 De Snort log database 

De Snort logbestanden kunnen ook worden verwerkt in een database. Dit maakt het 
opzoeken van de gewenste records sneller en eenvoudiger. 
 
Voordat de database kan worden aangemaakt moet het mysql root wachtwoord 
worden ingesteld aan de hand van de volgende regel. 

mysqladmin –u root password -p 
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Eens dat het wachtwoord is ingesteld kan er worden ingelogd in de mysql server om 
de snort database aan te maken. 

mysql –u root –p 

 

mysql> create database snort; 

mysql> grant CREATE, INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE on snort.* to 

snort@localhost; 

mysql> SET PASSWORD FOR snort@localhost=PASSWORD(‘uw 

wachtwoord’); 

mysql> exit 

 
Vervolgens moet er een schema worden geïmporteerd om tabellen aan te maken. 
Cd /usr/local/src/snort-2.8.1/schames 

Mysql –u root –p < create_mysql snort 

 
Als de import goed verlopen is zou de database er moeten uitzien zoals op afbeelding 
16-c. 

 
afbeelding 16-c Bron: printscreen 

 

16.4 Barnyard 

Dit is een applicatie die de verantwoordelijkheid op zich neemt om de Snort logs te 
verwerken, zodat Snort zich kan concentreren op het onderscheppen en analyseren van 
het netwerkverkeer. 

16.4.1 Barnyard installatie 

In de console moeten de volgende reeks commando’s worden ingevoerd om Barnyard 
te installeren. 

cd /usr/local/src 
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wget http://www.snort.org/dl/barnyard/barnyard-0.2.0.tar.gz 

tar xvzf barnyard-2.0.tar.gz 

cd barnyard-0.2.0 

./configure –enable-mysql 

make 

make install 

cp /usr/local/src/barnyard-0.2.0/etc/barnyard.conf /etc/snort 

16.4.2 Barnyard configuratie 

In het configuratie bestand van Barnyard moet de hostname, sniffing interface en de 
manier van loggen worden ingesteld. 

pico /etc/snort/barnyard.conf 

  config hostname: sensor 

  config interface: eth1 

 
Om de manier van loggen te configureren voor mysql gebruik moet in het zelfde 
configuratiebestand de volgende regel worden geactiveerd door het #-teken te 
verwijderen. 

output log_acid_db: mysql, database snort, server localhost, user snort, 

password “pass”, detail full 

“pass” moet worden gewijzigd  naar het ingestelde wachtwoord voor de snort user. 
 
Er moet nu nog verteld worden aan Barnyard waar de logs te vinden zijn en om de 
hoeveel tijd de logs moeten worden ingelezen. Dit gebeurt door middel van het 
bestand “bylog.waldo” dat moet worden aangemaakt op de locatie “/etc/snort” met de 
volgende inhoud. 

/var/log/snort 

Snort.log 

108247783 

0 

Lijn 1: De locatie van het Snort logbestand 
Lijn 2: De naam van het Snort logbestand 
Lijn 3: Het achtervoegsel van het laatst aangemaakte logbestand 
Lijn 4: Het laatst toegevoegde record uit het logbestand 
De laatste twee lijnen worden automatisch aangepast door Barnyard 
 
Om Barnyard te kunnen gebruiken moet er een kleine aanpassing gebeuren in de Snort 
configuratie. De volgende 2 regels moeten worden geactiveerd. 

output alert_unified: filename snort.alert, limit 128 

output log_unified: filename snort.log, limit 128 

 

16.5 Snort rules automatisch updaten 

Om de rules automatisch te updaten wordt er gebruik gemaakt van Oinkmaster in 
samenwerking met Crontab. Oinkmaster is verantwoordelijk voor de update van de 
rules en Crontab wordt gebruikt om acties te automatiseren. 

16.5.1 Oinkmaster installatie 

Oinkmaster is net zoals Snort eenvoudig te installeren via een apt commando. Maar als 
je de laatste nieuwe versie van Oinkmaster wil installeren, is het aangeraden om de 
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download url te halen van op de sourceforce site. In de testopstelling wordt 
gebruikgemaakt van versie 2.0. 
Om de basisinstallatie uit te voeren gebruik je de volgende commando’s 

cd /usr/local/src 

wget http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/oinkmaster/oinkmaster-

2.0.tar.gz 

tar xvzf oinkmaster-2.0.tar.gz 

cd oinkmaster-2.0.tar.gz 

cp oinkmaster.pl /usr/local/bin 

cp oinkmaster.conf /usr/local/etc 

16.5.2 Oinkmaster configuratie 

Voor Oinkmaster kan worden geconfigureerd moet er eerst een oinkcode worden 
aangevraagd op www.snort.org. Deze kan enkel worden verkregen na het registreren. 

  
Na het registreren kan Oinkmaster worden geconfigureerd. Er is slechts één 
configuratiebestand. 

pico /usr/local/etc/oinkmaster.conf 

 
In dit configuratiebestand moet er maar één regel worden toegevoegd om Oinkmaster 
in werking te stellen. Er moet een aangepaste url worden toegevoegd volgens de 
geïnstalleerde Snort versie. 

http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/<uw oinkcode>/snortrules-

snapshot-*.*.tar.gz 

 
<uw oinkcode> : vervangen door de verkregen oinkcode 
*.* : vervangen door de eerste twee nummer van de Snort versie 

A De Oinkmaster configuratie testen 

De configuratie kan worden getest door een handmatige update uit te voeren naar een 
tijdelijke map. 

mkdir /tmp/oink 

oinkmaster.pl -C /usr/local/etc/oinkmaster.conf -o /tmp/oink 

cd /tmp/oink 

ls –al 

Als alles goed verlopen is zouden er rule files aanwezig moeten zijn in de tijdelijke 
map. 

16.5.3 Crontab configuratie 

Voordat er een job kan worden toegevoegd aan de Crontab moet er een extra gebruiker 
worden aangemaakt, wat het is afgeraden om de root account te gebruiken. 

groudadd snort 

usseradd -g snort snort -s /sbin/nologin 

 
Er moet ook nog een map worden aangemaakt waarvan de zojuist aangemaakte 
gebruiker de eigenaar is om de vorige versie van de rules in te bewaren. 

mkdir /etc/snort/backup 

chown -R snort:snort /etc/snort/backup 
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Om vervolgens een job toe te voegen aan de Crontab van die pas aangemaakte 
gebruiker moet je het volgende commando uitvoeren. 

crontab -u snort -e 

 
In het Crontab configuratie bestand moeten de volgende regels worden ingevoegd. 
29 5 * * * cp /etc/snort/rules/*.* /etc/snort/backup 
30 5 * * * /usr/bin/oinkmaster.pl -C /usr/local/etc/oinkmaster.conf -o /etc/snort/rules 
 

A Crontab regels nader bekeken 

*     *   *   *    *  het uit te voeren commando 
-     -    -    -    - 
|     |     |     |     | 
|     |     |     |     +----- weekdag (0 - 6) (zondag = 0) 
|     |     |     +------- maand (1 - 12) 
|     |     +--------- dag van de maand (1 - 31) 
|     +----------- uur (0 - 23) 
+------------- minnut (0 - 59) 
 

16.6 Opstart script 

Om ervoor te zorgen dat Snort en Barnyard automatisch worden gestart wanneer de 
server opstart moet er een script worden aangemaakt. Opstartscripts moeten worden 
toegevoegd in de map “/etc/init.d”. 
Een goede naam voor het opstartscript is bijvoorbeeld “snort-barn”. Maak dit bestand 
aan en plaats er de volgende inhoud in. 

#!/bin/bash 

/sbin/ifconfig eth1 up 

/usr/local/bin/snort –Dq –u snort –g snort –c /etc/snort/snort.conf –i eth1 

/usr/local/bin/barnyard –c /etc/snort/barnyard.conf –g \ 

/etc/snort/gen-msg.map –s /etc/snort/sid-msg.map –d /var/log/snort –f \ 

snort.log –w /etc/snort/bylog.waldo & 

 
Het script moet nu nog uitvoerbaar gemaakt worden met het volgende commando. 

chmod +x /etc/init.d/snort-barn 

 
Na dat het script aangemaakt en uitvoerbaar gemaakt is, kan het script worden 
geïnstalleerd via de “update-rc.d” tool. 
  update-rc.d snort-barn defaults 95 

 
Wanneer de server nu word herstart zou Snort en Barnyard automatisch moeten starten. 

16.7 Snort rules construeren 

Naast alle standaard rules die de meeste problemen al in kaart kunnen brengen, is het 
ook mogelijk om rules op maat te maken voor het te controleren netwerk. 

16.7.1 De syntax 

Het schrijven van een Snort rule is niet zo ingewikkeld. De meeste rules bestaan 
slechts uit één regel. Een rule van meerdere regels is mogelijk vanaf Snort versie 1.8. 
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Als de rule uit meerdere regels bestaat moet elke regel eindigen met een “\” voor een 
nieuwe regel gestart wordt. 
 
Een Snort rule kan worden opgesplitst in 2 logische delen, een rule header en de rule 
opties. De rule header bevat de actie, het protocol, ip adres en netmask van de 
afzender en ontvanger, en de porten waartussen de verbinding word gemaakt. De rule 
opties bevat het alarm bericht en de informatie over welke delen van het pakketje moet 
worden gecontroleerd. 
Het rule optie gedeelte is niet verplicht. 
 

actie protocol src_ip src_poort dst_ip dst_poort (opties) 

16.7.2 De rule header 

A Actie 

Het actie gedeelte van de rule header vertelt aan Snort wat er moet gebeuren als er 
een pakketje voldoet aan de rule. Er zijn vijf standaard acties beschikbaar. 

• Alert: genereert een alarm en voegt het pakket toe aan het logbestand 
• Log: voegt het pakket toe aan het logbestand 
• Pass: negeert het pakket 
• Activate: genereert een alarm en activeert een andere dynamische rule 
• Dynamic: gedraagt zich als een log actie nadat de rule is geactiveerd door een  

activate actie 
 
Als er gebruik gemaakt wordt van Snort in inline mode, dan komen er nog drie extra 
acties bij. De drie extra acties dienen voor communicatie met de firewall. 

Drop: zorgt ervoor dat iptables het pakketje dropt en logt het pakketje 
Reject: voort eerst een drop actie uit en daarna een TCP reset of een ICMP port 

unreachable pakketje (afhankelijk van het gebruikte protocol) naar de 
afzender 

Sdrop: “silent drop” zorgt ervoor dat iptables het pakketje dropt en vermeldt dit 
niet in het logbestand 

B Protocol 

Momenteel ondersteunt Snort vier protocollen. Er kan een analyse worden 
uitgevoerd van TCP, UDP, ICMP en IP pakketjes. 
In de toekomst zullen zal het lijstje worden aangevuld met protocollen zoals ARP, 
IGRP, GRE, OSPF, RIP, IPX, … 

C IP adressen 

Snort kan geen hostname omzetten naar IP adres, dus moet er altijd een numeriek IP 
adres worden opgegeven plus de netmask. 

• Klasse C netwerk: 192.168.1.0/24  
• Klasse B netwerk: 172.16.0.0/16 
• Klasse A netwerk: 10.0.0.0/8 
• Één enkele host: 192.168.1.100/32 

Maar er kan wel gebruik gemaakt worden van het “any” sleutelwoord. Alle IP 
adressen vallen onder dit sleutelwoord. 
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Het source of destination adres kan ook uit meerdere IP adressen bestaan. In dit 
geval moeten de IP adressen plus hun netmask door een komma gescheiden worden 
en tussen vierkante haakjes worden geplaatst. 

[192.168.1.0/24,172.16.0.0/16] 
 
De mogelijkheid bestaat ook om een negatief IP adres op te geven. Dit heeft als 
uitwerking dat de rule positief is als het IP adres niet gelijk is aan het opgegeven IP 
adres. 

!192.168.1.0/24 

D Poortnummers 

Poortnummers kunnen op verschillende manieren worden opgegeven, waaronder ook 
met het “any” sleutelwoord en de negatieve operator (“!”) net zoals bij een IP adres. 
Een poort moet altijd numeriek worden opgegeven, want Snort legt de link niet 
tussen bijvoorbeeld “http” en poort 80. Wanneer er niet geweten is aan welke poort 
een bepaalde service gebonden is, kan er altijd beroep worden gedaan op de 
poortlijst van iana (http://www.iana.org/assigments/port-numbers). 
 
Er kan ook een poorten range worden ingesteld. De eerste poort en de laatste poort 
van de range moeten dan door een dubbelpunt gescheiden worden ingesteld. 
Er bestaan wel enkele variaties in het opgeven van de poort ranges. 
Poort 6000 tot en met poort 6010 

6000:6010 
Alle poorten kleiner of gelijk aan 1024 

:1024 
Alle poorten groter of gelijk aan 1024 

1024: 

E De richting 

Sinds Snort versie 1.8.7 zijn er twee richtingsoperators aanwezig. Voordien was er 
nog een derde operator beschikbaar, maar deze is afgeschaft omdat rules in de zelfde 
richting zouden worden uitgevoerd. 

-> : de richting waarin de rule wordt uitgevoerd 
<> : de rule wordt in beide richtingen uitgevoerd 

16.7.3 De rule opties 

Rule opties vormen het hart van Snort, ze combineren gemakkelijk gebruik met kracht 
en flexibiliteit. Er kunnen meerdere opties worden opgegeven in één rule gescheiden 
door een “;”. En de opties worden gescheiden van hun sleutelwoord met een “:”. 
 
De rule opties worden ingedeeld in vier hoofd categorieën. 

• General: deze opties genereren informatie over de detectie, maar hebben geen 
effect op de detectie 

• Payload: deze opties zoeken naar data in de payload van het pakketje 
• Non-payload: deze opties zoeken naar data buiten de payload van het pakketje 
• Post-detection: dit zijn triggers die worden uitgevoerd als de rule positief is 

In de volgende puntjes worden de verschillende opties kort uitgelegd. Meer informatie 
over het gebruik van de verschillende opties is terug te vinden in de snort handleiding. 
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A General rule opties 

OPTIE OMSCHRIJVING 

msg Het bericht dat wordt weergeven in het alarm 
reference Een referentie naar een extern aanval identificatie systeem 
gid  Toont aan welk deel van Snort de rule uitvoert 
sid Een unieke identiteit voor de rule 
rev Een unieke identiteit voor de vervolgfase van een rule 
classtype De groep waartoe de aanval behoort 
priority De prioriteit van de rule 
metadata Extra informatie over de rule 
 

B Payload rule opties 

OPTIE OMSCHRIJVING 

content Pakketjes met een specifieke inhoud zoeken 
rawbytes Het ruwe pakket analyseren zonder het pakket te decoderen 
depth Hoe diep de analyse moet gaan om het patroon te ontdekken 
offset Vanaf welke positie in het pakketje de analyse moet starten 
distance Welke delen van het pakketje moeten worden genegeerd voor de 

analyse begint 
within Hoever de analyse nog moet gaan, na de positieve “content” optie 
uricontent Analyse van het URI veld 
isdataat Bevestigt dat er data aanwezig is op de specifieke locatie 
pcre Laat het gebruik van perl commando’s toe 
byte_test Vergelijkt het byte veld met de opgegeven waarde 
byte_jump Laat toe om de lengte van het datagedeelte te lezen en dan dit deel 

over te slaan 
ftpbounce Detecteert ftp bounce aanvallen 

 

C Non-payload rule opties 

OPTIE OMSCHRIJVING 

fragoffset Vergelijkt de IP fragment offset met de opgegeven decimale waarde 
ttl Controleert de IP time-to-live waarde 
tos Controleert het IP TOS veld op de aanwezigheid van een specifieke 

waarde 
id Controleert het IP ID veld op de aanwezigheid van een specifieke 

waarde 
ipopts Controleert of een specifieke IP optie aanwezig is 
fragbits Controleert of de fragmentatie bits aanwezig zijn in de header 
dsize Controleert de lengte van de payload 
flags Controleert of een specifieke TCP flag aanwezig is 
flow Zorgt ervoor dat regel enkel geldig is in een bepaalde richting 
flowbits Laat toe om het spoor van het transport protocol te volgen 
seq Controleert of een specifiek TCP sequens nummer aanwezig is 
ack Controleert of een specifiek TCP erkeningsnummer aanwezig is 
window Controleert de grootte van de TCP window 
itype Controleert de aanwezigheid van een specifiek ICMP type 
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icode Controleert de aanwezigheid van een specifieke ICMP code 
icmp_id Controleert de aanwezigheid van een specifieke ICMP ID 
icmp_seq Controleert de aanwezigheid van een specifiek ICMP sequens 

nummer 
rpc Controleert de aanwezigheid van RPC applicaties, de versie en de 

procedure nummers in een SUNRPC CALL aanvraag 
ip_proto Controleert de IP protocol header 
sameip Controleert of de afzender en de ontvanger het zelfde IP adres 

hebben 
 

D Post-detection rule opties 

OPTIE OMSCHRIJVING 

logto Logt de pakketjes in een specifiek log bestand 
session Extraheer gebruikersgegevens  uit een TCP sessie 
resp Sluit sessies als een alarm gemeld wordt 
react Laat een positieve regel reageren door de verbinding te sluiten en 

een bericht te versturen 
tag Laat toe om extra pakketjes te loggen bij een positief getest pakket 
activates Voert een specifieke rule toe aan de analyse wanneer een specifiek 

netwerk event voorvalt 
activated_by De regel wordt geactiveerd als een specifieke activate rule positief 

getest wordt 
count Hoeveel pakketjes er moeten gecontroleerd worden nadat de rule is 

geactiveerd 
 

16.8 Netwerk tap 

Door gebruik te maken van een netwerk tap kan het verkeer in stealth mode worden 
afgetapt zonder dat er een bottleneck word gevormd. Op deze manier heeft het 
implementeren van een IDS geen enkele inpact op de snelheid van het netwerk. 
Een netwerk tap is wel een relatief duur apparaat, maar via het schema op afbeelding 
16-d kan een netwerk tap voor slechts enkele euro’s worden gemaakt.  
 

 
afbeelding 16-d Bron: www.snort.org/docs/tab 
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17 IDS monitoring 
Dit is een vorm van network security monitoring die wordt gebruikt om de IDS logs 
gemakkelijk te kunnen raadplegen.  
Er wordt gebruikt gemaakt van BASE, dit is een applicatie die op de IDS server kan 
worden geïnstalleerd en zo de mogelijkheid creëert om de IDS te monitoren via het web. 
Het wordt wel aangeraden om de IDS zo te configureren dat de logs in een database 
terecht komen. 
 

17.1 Apache 

Er wordt gebruik gemaakt van apache in combinatie met SSL om de Snort informatie 
veilig tot bij de beheerder te brengen. 

17.1.1 Apache-SSL installatie 

Door het invoeren van de volgende reeks commando’s wordt apache samen met de 
SSL en php4 ondersteuning geïnstalleerd. In de testopstelling is php4 gebruikt, maar 
BASE is ook al compatible met php5. 

apt-get install apache-ssl apache-common libapache-mod-php4 php4-mysql 

php4-gd php4-pear libphp-adodb php4-cli libssl-dev 

 
Tijdens deze installatie wordt het SSL certificaat automatisch aangemaakt. Het 
aangemaakte certificaat is terug te vinden op de volgende locatie. 

/etc/apache-ssl  

17.1.2 Apache-SSL configuratie 

In de configuratie bestanden moet enkel php en mysql worden geactiveerd, de overige 
instellingen moeten standaard blijven. 
Open het apache configuratie bestand (/etc/apache-ssl/httpd.conf) en activeer de 
volgende twee regels. 

AddType application/x-httpd-php .php 

AddType application/x-httpd-php-source .phps 

 
Nu moet de mysql extensie nog worden geactiveerd in het php configuratiebestand 
(/etc/php4/apache/php.ini) door de volgende regel te activeren. 

extension=mysql.so 

 

17.2 BASE 

Op de site http://base.secureideas.net kan de laatste nieuwe versie is van BASE 
gevonden worden. In de proefopstelling is er gebruik gemaakt van BASE 1.4.0. 

17.2.1 BASE installatie 

Voor de volgende commando’s uit in de console om BASE te installeren. 
cd \var\www 

wget http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/secureideas/base-1.4.0.tar.gz 

tar xvzf base-1.4.0.tar.gz 

mv base-1.4.0 base 

chmod 777 base 
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17.2.2 BASE configuratie 

Omdat BASE grafieken zou kunnen weergeven moet Debian worden ingesteld om 
php4 te gebruiken. 
Voer de volgende commando’s in om de link tussen Debian en php4 tot stand te 
brengen. 

rm /etc/alternatives/php 

ln -s /usr/bin/php4 /etc/alternatives/php 

pear config-set preferred_state alpha 

 
Vervolgens moet er nog een extra module worden geactiveerd in het php configuratie 
bestand (/etc/php4/cli/php.ini) door de volgende regel te activeren. 

extension=gd.so 

 
Voer na het wijzigen van het configuratiebestand de volgende commando’s in. 

Pear install Image_Color 

Pear install Image_Canvas 

Pear install Image_Graph 

/etc/init.d/apache-ssl restart 

 
Nu moet Snort nog worden gekoppeld aan BASE. Dit moet gebeuren via de 
webinterface van BASE. De webinterface kan worden geopend via “https://<IDS 
server eth0 IP>/base”. 
 

 
afbeelding 17-a Bron: printscreen 

 
Accepteer het certificaat om verder te gaan naar de web interface. 
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afbeelding 17-b Bron: printscreen 

 
Klik op “continue”, kies vervolgens de gewenste taal en vul in het adodb path de 
waarde “/usr/share/php/adodb” in. 
 

 
afbeelding 17-c Bron: printscreen 

 
Vul op de volgende pagina de volgende deze waardes in. 

Pick a database type: MySQL 
Database Name: snort 
Database Host: localhost 
Database User Name: snort 
Database Password: <uw snort user wachtwoord> 
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afbeelding 17-d[4] Bron: printscreen 

 
Vul nu de authentificatie gegevens in zodat niet iedereen toegang kan verkrijgen tot de 
vertrouwde informatie. 
 

 
afbeelding 17-e Bron: printscreen 

 
Klik vervolgens op de “create baseag” knop om de tabellen uit de snort database te 
koppellen aan BASE. 
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afbeelding 17-f Bron: printscreen 

 
Klik op “Now continue to step 5” om voor de eerste keer in te loggen in BASE. 
 

 
afbeelding 17-g Bron: printscreen 

 
Voor de veiligheid moeten de rechten op de BASE map terug naar de originele waarde 
veranderd worden. 

chmod 755 /var/www/base 
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18 Honeypot 
In de testopstelling is er gekozen voor HoneyBOT, dit is een medium interactie honeypot 
die bedreigingen in de val lokt door virtuele services te draaien op open poorten. Elke 
Windows 2000 of XP computer die voorzien is van de recentste updates en een antivirus, 
kan worden gebruikt voor deze honeypot. In de testopstelling is er gebruikgemaakt van 
Windows XP profesional met servicepack 3 in combinatie met Clam antivirus. De 
mogelijk aanwezige firewall moet wel worden verwijderd of gedeactiveerd, want het is 
namelijk de bedoeling dat alle mogelijke bedreigingen het systeem kunnen binnendringen 
zodat HoneyBOT ze kan vangen en registreren. 
 

18.1 Systeemvereisten 

• Geheugen: +512 MB 
• Harde schijf: +20 GB 
• Processor: +500 MHz 
• Netwerk: 10/100 Mb 
• Besturingssysteem: Windows 2000/XP 

 

18.2 De honeypot voorbereiden 

Voordat de honeypot kan worden geïnstalleerd moet het systeem worden aangepast aan 
de noden van een honeypot. Dit betekent niet enkel het systeem voorzien van de laatste 
nieuwe updates en een up-to-date antivirus die alles behalve “c:\honeybot\captures” of 
txt extensies scant, want ook alle overbodige services moeten worden uitgeschakeld. 

18.2.1 Windows Firewall deactiveren 

Via het beveiligingscentrum van Windows XP moet de ingebouwde firewall worden 
gedeactiveerd. 
 

 
afbeelding 18-a Bron: printscreen 
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Omdat Windows geen overbodige beveiligingswaarschuwingen zou geven is het 
aangeraden om de firewall meldingen van het beveiligingscentrum uit te schakelen. 
 

 
afbeelding 18-b Bron: printscreen 

18.2.2 Overbodige services uitschakelen 

Alle overbodige services moeten worden uitgeschakeld om poorten vrij te maken voor 
virtuele services, maar ook om het systeem veiliger te maken. 
Als de honeypot niet rechtstreeks op het internet wordt aangesloten, moet om te 
beginnen de honeypot een vast IP adres krijgen, waardoor de DHCP-client service al 
overbodig wordt. Terwijl het eigenschappenvenster van de verbinding geopend is, kan 
ondertussen ook de bestands en printerdeling worden gedeactiveerd. 
 

 
afbeelding 18-c Bron: printscreen 
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De lijst met alle services is terug te vinden op de volgende locatie.. 
Rechter muis klik op deze computer � beheren � services en toepassingen � 

services 

Neem alle tijd om de lijst met de services te overlopen en alle niet gebruikte services 
te deactiveren. 
 
Op de website “www.foundstone.com” kan een gratis tool worden gedownload die 
alle open poorten weergeeft, samen met de naam van de service die er gebruik van 
maakt. 
Op afbeelding 18-d is het Fport rapport te zien van voor de services zijn 
gedeactiveerd, en op afbeelding 18-e is het Fport rapport te zien van na het deactiveren 
van enkele services. 
 

 
afbeelding 18-d Bron: printscreen 

 

 
afbeelding 18-e Bron: printscreen 

 
Maar via de standaard DOS tool netstat is een gelijkaardige uitwerking mogelijk via 
het volgende commando. 

netstat -ab 

 
Op afbeelding 18-f is een rapport te zien van netstat na het deactiveren van enkele 
services. 
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afbeelding 18-f Bron: printscreen 

 

18.3 HoneyBOT 

18.3.1 HoneyBOT installatie 

De installatiebestanden van HoneyBOT kan je downloaden op 
www.atomicsoftwaresolutions.com. Bij het openen van het installatiebestand komt de 
bekende windows installatiewizard te voorschijn. 
  

 
afbeelding 18-g Bron: printscreen 
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Zoals er te zien is op afbeelding 18-h is het toegelaten om één HoneyBOT te 
gebruiken binnen een organisatie. 

 
afbeelding 18-h Bron: printscreen 

  
Accepteer de overeenkomst en klik op next om de installatie locatie op te geven. De 
locatie mag op de standaard waarde (C:\HoneyBOT) blijven ingesteld. 
  

 
afbeeldingen 18-i Bron: printscreen 
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Vervolgens moet er een locatie worden gekozen in het startmenu om het 
opstartbestand te plaatsen en of er een snelkoppeling op het bureaublad moet worden 
geplaatst. 
 

 
afbeelding 18-j Bron: printscreen 

 

 
afbeelding 18-k Bron: printscreen 
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Voordat de installatie wordt gestart word er een overzicht gegeven met de gekozen 
instellingen.  
 

 
afbeelding 18-l Bron: printscreen 

 
Selecteer na de installatie de optie “launch HoneyBOT” en klik vervolgens op finish. 
Nu komt HoneyBOT voor het eerst tevoorschijn. 
 

 
afbeelding 18-m Bron: printscreen 
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18.3.2 HoneyBOT configuratie 

Het eerste wat er moet gebeuren is de virtuele server een naam geven. Kies een naam 
waarvan het niet onmiddellijk opvalt dat het een honeypot is. Dit moet worden 
ingesteld in de opties.  

 
 

 
afbeelding 18-n Bron: printscreen 

 
Druk vervolgens op de start knop om de virtuele server op te starten. 

 
Maak een telnet verbinding naar het IP adres van de honeypot of surf naar het IP adres 
van de honeypot om de HoneyBOT configuratie uit te testen. Als alles goed verloopt 
zou de poging moeten zichtbaar zijn in HoneyBot. 
 

 
afbeelding 18-o Bron: printscreen 
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18.4 Packet log viewer 

De packet log viewer is een onderdeel van HoneyBOT waarmee een analyse van de 
pakketjes kan worden uitgevoerd. De werking is wat te vergelijken met programma’s 
zoals Wireshark. Dubbelklik op het pakketje dat moet worden geanalyseerd op het te 
openen in de packet log view. 
 

 
afbeelding 18-p Bron: printscreen 

 
In het pakketje op afbeelding 18-p is er een http GET aanvraag van een css script te 
zien. 
 

18.5 HoneyBOT afstemmen op de organisatie 

Met de standaard configuratie werkt HoneyBOT zonder probleem, maar er bestaat wel 
de mogelijkheid om HoneyBOT aan te passen aan de omgeving. 
Het is onder andere mogelijk om virtuele services toe te voegen, verwijderen en reeds 
bestaande virtuele services aan te passen door op de servicesknop te drukken. 

 
 



 
 

84 

 
afbeelding 18-q Bron: printscreen 

18.5.1 De virtuele webserver 

Om de honeypot minder verdacht te maken is het aangeraden om de standaard website 
te wijzigen. De standaard “Opis Capital” website kan namelijk bij enkele mogelijke 
aanvallers bekend zijn, waardoor ze al snel door hebben dat het systeem een honeypot 
is. 
Plaats een kopie van de website van de organisatie in de plaats van de standaard 
website (C:\HoneyBOT\html) en zorg ervoor dat de startpagina “index.htm” noemt. 
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19 WIFI beveiliging 
Vele draadloze netwerken zijn nog altijd beveiligd met een WEP encryptie. Aangezien 
deze in een zeer korte tijd kan worden gekraakt, wordt het aangeraden om minimum een 
WPA encryptie te implementeren. 
In de testopstelling is er gebruikgemaakt van een Dlink DIR-635 die wordt beveiligd met 
een WPA2 encryptie. 
 

19.1 WIFI configuratie 

Door gebruik te maken van een WPA encryptie mogen enkele opties (zoals de SSID 
verbergen) over het hoofd gezien worden. 
De eerste stap is het netwerk een gepaste naam (SSID) geven. Dit kan de bedrijfsnaam 
zijn of in als het om thuisnetwerk gaat kan de Telenet standaard SSID 
(“wifi+huisnummer” of “wifi+huisnummer+appartementnummer”) worden gebruikt. 
Na deze instellingen werkt het draadloos netwerk. 
 

19.2 WPA2 personal beveiliging 

WPA2 personal is de aangeraden encryptie voor thuisgebruikers. Dit is momenteel de 
beste beveiliging zonder tussenkomst van een server. 
Om WPA2 personal te configureren moeten slechts vier instellingen worden ingesteld. 
Het neemt dus niet meer tijd in beslag dan bij het toepassen van de minder veilige WEP 
encryptie. 
 
De eerste instelling is de draadloze beveiligingsmode selecteren. Dit moet worden 
ingesteld op WPA-personal. 
 

 
afbeelding 19-a Bron: printscreen 

 
Vervolgens moet de WPA-personal worden geconfigureerd. Er moeten twee 
instellingen worden aangepast om de beveiliging te optimaliseren, de WPA mode moet 
op “WPA only” worden geplaatst en het Cipher type op AES. 
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afbeelding 19-b Bron: printscreen 

 
Als laatste moet er een encryptie wachtwoord (pre-shared key) worden gekozen. Kies 
zeker voor een moeilijk te raden veilig wachtwoord, want dit is de toegangssleutel tot 
het draadloos netwerk. 
 

 
afbeelding 19-c Bron: printscreen 

 

19.3 Windows XP WPA2 ondersteuning 

Standaard wordt WPA2 niet ondersteund in Windows XP, maar dit is snel op te lossen 
door het installeren van een hotfix. De Windows XP KB893357 hotfix 
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=nl&FamilyID=662BB
74D-E7C1-48D6-95EE-1459234F4483) wordt niet geïnstalleerd via de Windows 
update en moet dus handmatig gedownload en geïnstalleerd worden om de WPA2 
ondersteuning te verkrijgen. 
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20 Host beveiliging 
Omdat de eindgebruikers de zwakste schakel zijn in het netwerk moeten alle client 
computers minimum voorzien zijn van een antivirus en firewall. Omdat er op de meeste 
plaatsen Windows wordt gekozen voor de eindgebruikers is er in de testopstelling eerst 
een Windows XP client pc voorzien van een antivirus, anti-spyware en een firewall. Er 
wordt ook data encryptie toegepast om belangrijke data te beschermen. 
Voor de Linux eindgebruikers is er in de testopstelling een Ubuntu client beveiligt. Deze 
beveiliging is beperkter omdat er veel minder bedreigingen zijn voor Linux gebruikers. 
De veiligheid bij Linux ligt hoger omdat het geen homogeen platform is, er zou voor 
bijna ieder platform een extra versie van het virus geschreven moeten worden. Door deze 
reden houd zich ook bijna niemand bezig met het maken van Linux bedreigingen. 

20.1 Windows XP client 

20.1.1 Windows Firewall 

De meeste gratis personal firewalls mogen niet worden gebruikt binnen een bedrijf. Er 
kan dus beter gebruik gemaakt worden van Windows firewall die standaard aanwezig 
is vanaf Windows XP sp2. Deze firewall is gemakkelijk te configureren en is 
betrouwbaar. 

A Windows firewall activeren 

De Windows firewall is standaard aanwezig en geactiveerd in Windows XP vanaf 
service pack twee. Als de firewall door één of andere reden gedeactiveerd is, kan de 
firewall terug ingeschakeld worden via het beveiligingscentrum dat terug te vinden is 
in het configuratiescherm. 
 

 
afbeelding 20-m Bron: printscreen 

B Windows firewall configureren 

In het beveiligingscentrum kan de firewall worden afgesteld naar wens. Het afstellen 
gebeurt via de extra tabbladen die terug te vinden zijn bij het activeren van de 
firewall. 
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B.1 Uitzonderingen 

In het tabblad uitzonderingen (exceptions) kan er worden geconfigureerd welke 
programma’s er netwerk toegang mogen verkrijgen. In dit zelfde tabblad kan er een 
optie geactiveerd worden die er voor zorgt dat windows firewall een melding 
weergeeft bij het blokkeren van een programma. 
 

 
afbeelding 20-n Bron: printscreen 

B.2 Geavanceerde instellingen 

Het tabblad geavanceerd (advanced) is opgesplitst in vier delen 
 

 
afbeelding 20-o Bron: printscreen 
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• Instellingen van netwerk verbinding 
De netwerkverbindingen die worden beveiligd door windows firewall 
Bij de instellingen kan er ook geconfigureerd worden welke servers er 
op de pc aanwezig zijn (zie afbeelding 20-p) 

• Logboekregistratie van beveiligingsgegevens 
De firewall informatie opslaan in log files 
Het wordt aangeraden om dit te configureren, want deze info kan van 
pas komen om latere problemen op te lossen 

• ICMP 
Bij de ICMP instellingen kan er worden geconfigureerd welke ICMP 
services wel en niet toegang krijgen tot de client pc 

• Standaardinstellingen 
De windows firewall terugschakelen naar de fabrieksinstellingen 

 

 
afbeelding 20-p Bron: printscreen 

20.1.2 Spyware Terminator met Clam antivirus integratie 

Spyware Terminator en Clam zijn beide gratis applicaties die zowel particulier als 
commercieel mogen gebruikt worden. 
Clam is een open source on-demand antivirus scanner die al vele awards gewonnen 
heeft. Het enige nadeel is dat Clam geen real-time bescherming bied, maar als Clam 
word geïntegreerd in Spyware Terminator dan vervalt dit nadeel. 

A Spyware Terminator installatie 

Via de website “www.spywareterminator.com” kan de meest recente versie worden 
gedownload. 
Het is niet nodig om voor de geavanceerde installatie te kiezen, wat alle nodige 
instellingen zijn mogelijk via de standaard installatie. 
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afbeelding 20-a Bron: printscreen 

 
Accepteer de overeenkomst en klik op next om het expanderen van Spyware 
Terminator te starten. 
Vervolgens wordt er goedkeuring gevraagd om de Web Security Guard toolbar te 
installeren. Deze toolbar zorgt voor een veiligere internet toegang door anti-spyware 
protectie te integreren in de browser. 
 

 
afbeelding 20-b Bron: printscreen 

 
Om de eindgebruiker toch wat vrijheid te geven moeten de volgende twee opties 
(afbeelding 20-c) uitgeschakeld worden. 
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afbeelding 20-c Bron: printscreen 

 
Kies om Spyware Terminator te starten bij het eindigen van de installatie. Dat kan er 
onmiddellijk worden doorgegaan met de configuratie. 
 

 
afbeelding 20-d Bron: printscreen 

B Spyware Terminator configuratie 

Het grootste deel van de nodige configuratie wordt uitgevoerd tijdens de eerste 
opstart van Spyware Terminator.  
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afbeelding 20-e Bron: printscreen 

 
Om Clam antivirus te integreren in Spyware Terminator kies je voor de optie 
“Beschermen tegen virussen en spyware”. Het is niet nodig om Clam antivirus 
vooraf te installeren, want de configuratie wizard download automatisch de meest 
recente versie en ook de installatie ervan zit in de configuratie wizard ingebouwd. 
 

 
afbeelding 20-f Bron: printscreen 

 
Accepteer vervolgens de overeenkomst om de installatie van Clam antivirus te 
starten. 
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In het volgende scherm (afbeelding 20-g) wordt er toestemming gevraagd om 
anonieme informatie te versturen naar Crawler Spyware Central, zodat de uitgever 
van Spyware Terminator zo snel mogelijk een oplossing kan verspreiden voor bugs 
en nieuwe bedreigingen. 
 

 
afbeelding 20-g Bron: printscreen 

B.1 Real-time bescherming 

Om de beveiliging te optimaliseren wordt er aangeraden om wat extra opties van 
Spyware Terminator te activeren zoals het Host Intrusion Prevention System en het 
Clam bestandstoegangschild. 
 

 
afbeelding 20-h Bron: printscreen 
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B.2 Internet bescherming 

Via de Internet bescherming wordt de mogelijkheid aangeboden om de webbrowser 
automatisch af te stellen om kwaadaardige code of inhoud te blokkeren. Druk dus 
nu en dan eens op de knop immuniseer om uw webbrowser veiliger te maken.[5] 
De veiligheid kan nog extra verhoogt worden door een alternatieve brouwser te 
gebruiken zoals bijvoorbeeld Firefox of Opera, omdat deze standaard geen activex 
ondersteunen. 
 

 
afbeelding 20-i Bron: printscreen 

B.3 Web Security Guard 

Zoals er te zien is op afbeelding 20-j zijn er standaard heel wat overbodige functies 
geactiveerd op de Web Security Guard toolbar. 

 
afbeelding 20-j Bron: printscreen 

 
De overbodige functies kunnen worden uitgeschakeld via de knop “customize” op 
de toolbar, kies vervolgens voor “general settings” en dan voor “arrange toolbar 
buttons”. 
 

 
afbeelding 20-k Bron: printscreen 
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Als de buttons worden ingesteld als op afbeelding 20-k zal de Web Security Guard 
toolbar er wat professioneler uitzien zoals op afbeelding 20-l. 
 

 
afbeelding 20-l Bron: printscreen 

20.1.3 TrueCrypt data encryptie 

TrueCrypt is een opensource data encryptie project die beschikbaar is voor zowel 
Windows, Mac als Linux en het biedt de mogelijkheid tot het encrypteren van een 
volledige partitie of USB stick. In de testopstelling is er gebruik gemaakt van een 
virtuele geëncrypteerde schijf. 
 

A TrueCrypt installatie 

De nieuwste versie van TrueCrypt is altijd te vinden op www.truecrypt.org. 
Aangezien TrueCrypt is uitgebracht onder een vrije opensource licentie mogen 
zowel thuisgebruikers als bedrijven dit programma gebruiken. 
 
De eerste stap in de installatie is deze licentie overeenkomst aanvaarden. 
 

 
afbeelding 20-q Bron: printscreen 

 
De volgende stap is kiezen voor het installeren van TrueCrypt. De extract optie kan 
worden gebruikt als TrueCrypt moet geïnstalleerd worden op een USB stick. 
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afbeelding 20-r Bron: printscreen 

 

Vervolgens moet de installatielocatie worden gekozen. Laat de extra opties 
geactiveerd om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. 
 

 
afbeelding 20-s Bron: printscreen 
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B Nieuw TrueCrypt volume 

Open TrueCrypt en klik op de knop “create volume” om een nieuw TrueCrypt 
volume aan te maken. 
 

 
afbeelding 20-t Bron: printscreen 

 
Kies vervolgens om een standaard TrueCrypt volume aan te maken. In de meeste 
gevallen is een “hidden TrueCrypt volume” overbodig. 
 

 
afbeelding 20-v Bron: printscreen 

 
De volgende stap is een naam en locatie kiezen voor het nieuwe TrueCrypt volume. 
Laat ook de optie “never save history” geactiveerd, want hoe minder bruikbare info 
er in handen van een buitenstaander kan vallen hoe beter. 
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afbeelding 20-w Bron: printscreen 

 
Vervolgens moet de encryptie worden gekozen. Standaard is AES encryptie 
geselecteerd, wat meestal ook voldoende is om te voldoen aan de eisen. 
 

 
afbeelding 20-x Bron: printscreen 

 
Neem de grote van het volume ruim genoeg, zodat er achteraf niet met het volume 
moet worden gesjoemeld wegens plaatsgebrek. 
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afbeelding 20-y Bron: printscreen 

 
De volgende stap is de keuze van het wachtwoord. TrueCrypt raadt aan om een 
wachtwoord van 20 characters te gebruiken, maar als je voor een veilig wachtwoord 
kiest is minder dan 20 characters ook veilig genoeg. 
 

 
afbeelding 20-z Bron: printscreen 

 
De laatste stap is het volume gebruiksklaar maken door het te formatteren. 
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afbeelding 20-A Bron: printscreen 

C Een TrueCrypt volume koppellen 

Kies een drive letter, selecteer een volume file en druk vervolgens op de knop 
“mount”. 
 

 
afbeelding 20-B Bron: printscreen 
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Na het invullen van het juiste wachtwoord zal de koppeling te zien zijn in de drives 
tabel. Vanaf nu kan de schijf worden benaderd zoals een normale harde schijf. 
 

 
afbeelding 20-C Bron: printscreen 

20.2 Ubuntu linux client 

20.2.1 Synaptic package manager 

Applicaties steunen bijna altijd op bibliotheken. Er is een verschil in gebruik tussen de 
bibliotheken van Windows en Linux. In Windows worden de bibliotheken 
geïntegreerd in de applicaties. Hierdoor zijn bibliotheken soms meerdere keren 
aanwezig op het systeem. In Linux wordt dit probleem opgelost met een package 
manager. Deze zorgt ervoor dat de nodige bibliotheken aanwezig zijn voor de 
geïnstallerde applicaties. 

A Applicaties installeren 

Start de package manager via het menu “System – Administration – Synaptic 
package manager”. 
Omdat niet iedereen zomaar applicaties zou kunnen installeren op het client systeem 
wordt er naar uw wachtwoord gevraagd. 
 

 
afbeelding 20-D Bron: printscreen 

 

 
afbeelding 20-E Bron: printscreen 
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Druk op search om de gewenste applicatie te zoeken 
 

 
afbeelding 20-F Bron: printscreen 

 
Selecteer de gewenste applicatie en kies de optie “mark for installation”. 
 

 
afbeelding 20-G Bron: printscreen 

 
Herhaal de vorige stappen voor alle gewenste applicaties en druk vervolgens op 
apply en accepteer de wijzigingen om de installatie te starten. 

20.2.2 Firestarter firewall tool 

Firestarter is een interface die het configureren van de linux firewall gemakkelijker 
maakt. Installeer deze applicatie via de package manager en start Firestarter 
vervolgens op via “system – administration – firestarter”. Voor dat de applicatie 
opstart zal uw wachtwoord opnieuw gevraagd worden om uw identiteit te bevestigen. 
 

 
afbeelding 20-H Bron: printscreen 

 
Druk op “forward” om de configuratie van Firestarter te starten. 
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De eerste stap is de netwerkkaart selecteren die gebruikt voor de internetconnectie. Als 
het IP-adres wordt toegekend door een DHCP server moet ook de optie “IP address is 
assigned via DHCP” aangevinkt worden. 
 

 
afbeelding 20-I Bron: printscreen 

 
In de volgende stap kan er een optie worden geactiveerd om de internet connectie te 
delen. Activeer deze optie enkel als het echt nodig is. 
 

 
afbeelding 20-J Bron: printscreen 

 
Vervolgens wordt Firestarter voor de eerste maal gestart. Firestarter is onmiddellijk 
actief, maar er moeten wel nog enkele aanpassingen worden doorgevoerd bij de 
“preferences”. 
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afbeelding 20-K Bron: printscreen 

 
De eerste optie die moet worden aangevinkt is “minimize to tray on window close”. 
Deze optie zorgt ervoor dat de applicatie niet op het bureaublad moet blijven staan. 
 

 
afbeelding 20-L Bron: printscreen 

 
Om te verhinderen dat Firestarter bij iedere policy wijziging moet herstart worden, kan 
je in de “preferences” bij policy de optie “apply policy changes immediately” 
activeren. 

20.2.3 Clam antivirus GUI 

Om de grafische versie van Clam antivirus te installeren zoek je in de package 
manager naar clamtk en installeer je de applicatie samen met alle andere nodige 
pakketten die automatisch worden geselecteerd. 



 
 

105

Na het installeren van clamtk kan de antivirus worden gestart via “applications – 
system tools – virus scanner”. 
 

 
afbeelding 20-M Bron: printscreen 

 
Bij het updaten van Clam via de interface zal het opvallen dat dit enkel mogelijk is als 
je als “root” ingelogd bent. Maar dit valt te omzeilen via de Linux terminal. Start de 
terminal op en geef het volgende commando in. Geef uw wachtwoord in als dit 
gevraagd wordt. 
 Sudo freshclam 

20.2.4 TrueCrypt data encryptie 

Niet alle applicaties kunnen worden geinstalleerd via de package manager en 
TrueCrypt is er één van. Maar de de applicaties die nodig zijn voor de werking van 
TrueCrypt kunnen wel via de package manager worden geinstalleerd. 
 
Installeer “sun-java6-jre” en “python-pexpect” voor TrueCrypt geinstalleerd wordt. 
Ga nu naar de website “www.truecrypt.org/downloads.php” om TrueCrypt te 
downloaden. 
Pak het gedownloade bestand uit, open het installatiebestand en kies voor “run”. 
Vervolgens kies je voor “install TrueCrypt” en accepteer je de overeenkomst. 
 

 
afbeelding 20-N Bron: printscreen 



 
 

106

Druk nu op “install package” om de installatie uit te voeren en package installer doet 
de rest voor u. 
 

 
afbeelding 20-0 Bron: printscreen 

 
Om TrueCrypt toe te voegen aan het menu ga je naar “system – preferences – main 
menu” en voeg je een new item met de onderstaande gegevens toe aan het gewenste 
menu . 
 Name: TrueCrypt 
 Command: truecrypt 
 
Het aanmaken en het mounten van volumes verloopt op dezelfde manier als in 
Windows (zie hoofdstuk 20.1.3.B en 20.1.3.C). 
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Besluit 
Er zijn meer dan genoeg opensource oplossingen om een netwerk veilig te maken. Door 
het gebruik van opensource oplossingen moeten er geen dure apparaten worden 
aangekocht..Er komt echter meer opzoek- en configuratiewerk aan te pas waardoor de 
kostprijs hoog oploopt. 
Als het opensource beveiligingsproject door een ervaren persoon wordt uitgevoerd, 
zullen het aantal werkuren zeker beperkt blijven. Door het verzamelen van de basis 
configuraties (praktisch gedeelte) in mijn eindwerk hoop ik dat de minder ervaren 
gebruiker ook een opensource beveiligingsproject kan realiseren binnen een aanvaardbare 
tijd. 
 
Tijdens het maken van dit eindwerk heb ik heel veel bijgeleerd over de 
veiligheidsproblemen binnen een netwerk en over de mogelijke oplossingen. Ik heb 
jammer genoeg de informatie in mijn eindwerk wat moeten beperken, want het is 
mogelijk om over ieder hoofdstuk een volledig eindwerk te schrijven. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Security policy voorbeeld 
Bron: Best damn firewall book (Syngress) p535 - 537 

 

Introduction 
Due to Company X’s required connection and access to the public Internet, it is essential that a 
strong perimeter firewall exists that sufficiently separates the internal private LAN of CompanyX 
and the public Internet.The firewall should provide preventative and detective technical controls 
for access between the two networks. 
 

Guidelines 
The implementation of any firewall technology should follow these basic rules: 

• The firewall should allow for filtering of communication protocols based on complex rule 
sets. 

• The firewall should provide extensive logging of traffic passed and blocked. 
• The firewall should be the only entry and exit point to the public Internet from the 

CompanyX LAN. 
• The firewall operating system should be sufficiently hardened to resist attack both internal 

and external. 
• The firewall should fail closed. 
• The firewall should not disclose the internal nature, names, or addressing of the 

CompanyX LAN. 
• The firewall should only provide firewall services. No other service or application should 

be running on the firewall. 
 

Standards 
The implementation of any firewall must follow these basic rules: 

• It is the policy that only the identified firewall administrator is allowed to make changes to 
the configuration of the firewall. 

• It is the policy that all firewalls must follow the default rule:That which is not expressly 
permitted is denied. 

In addition, the following standards for perimeter networks are as follows: 
• The deployment of public services and resources shall be positioned behind the firewall in 

a protected service net. 
• The firewall shall be configured to disallow traffic that originates in the service net to the 

general LAN. 
• Any application or network resource residing outside of the firewall and accessible by 

unauthorized users requires a banner similar to the following: 
A T T E N T I O N! PLEASE READ CAREFULLY. 
This system is the property of CompanyX. It is for authorized use only. Users 
(authorized or unauthorized) have no explicit or implicit expectation of 
privacy.Any or all uses of this system and all files on this system will be 
intercepted, monitored, 
recorded, copied, audited, inspected, and disclosed to CompanyX management, 
and law enforcement personnel, as well as authorized officials of other agencies, 
both domestic and foreign. By using this system, the user consents to such 
interception, monitoring, recording, copying, auditing, inspection, and disclosure 
at the discretion of CompanyX. Unauthorized or improper use of this system may 
result in administrative disciplinary action and civil and criminal penalties. By 
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continuing to use this system, you indicate your awareness of and consent to these 
terms and conditions of use. LOG OFF IMMEDIATELY if you do not agree to the 
conditions stated in this warning.  
 

Procedures 
Firewall will be configured to allow traffic as defined below: 

• TCP/IP suite of protocols allowed through the firewall from the inside LAN to the 
public Internet is as follows: 

• HTTP to anywhere 
• HTTPS to anywhere 

TCP/IP suite of protocols allowed through the firewall from the inside LAN to the Service Net is 
as follows: 

• HTTP to Web Server 
• SMTP to Mail Server 
• POP3 to Mail Server 
• DNS to DNS server 

TCP/IP suite of protocols allowed through the firewall from the Service Net to the public Internet 
is as follows: 

• DNS from DNS server to anywhere 
TCP/IP suite of protocols allowed through the firewall from the public Internet to the LAN is as 
follows: 

• None 
TCP/IP suite of protocols allowed through the firewall from the public Internet with specific 
source, destination, and protocols is as follows: 

• SMTP to Mail Server 
• HTTP to Web Server 
• FTP to Web Server 

 

Deployment 
The security administrator will define the rule base and configure the firewall as defined above, 
in addition to other industry standard properties as appropriate. 
 

Enforcement 
Traffic patterns will be enforced by the firewall’s technical controls as defined by the firewall 
administrator. Periodically, an external vulnerability assessment will be performed to assure the 
proper configuration of the firewall. Additionally, an independent third party will annually audit 
the configured firewall. 
 

Modifications or Exceptions 
Request for modification to the firewall configuration must be submitted via e-mail to the security 
manager and firewall administrator, accompanied by justification and the duration of the 
requested change. 
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Bijlage 2: TCPdump syntax  
Bron: http://www.tcpdump.org/tcpdump_man.html 

 

SYNOPSIS 
       tcpdump [ -adeflnNOpqRStuvxX ] [ -c count ] 
               [ -C file_size ] [ -F file ] 
               [ -i interface ] [ -m module ] [ -r file ] 
               [ -s snaplen ] [ -T type ] [ -w file ] 
               [ -E algo:secret ] [ expression ] 
 

DESCRIPTION 
       Tcpdump  prints  out  the  headers of packets on a network 

       interface that match the boolean expression.  It can  also 

       be  run  with  the  -w  flag,  which causes it to save the 
       packet data to a file for later analysis, and/or with  the 

       -b  flag, which causes it to read from a saved packet file 
       rather than to read packets from a network interface.   In 

       all cases, only packets that match expression will be pro 

       cessed by tcpdump. 

 

       Tcpdump will, if not run with the -c flag,  continue  cap 
       turing  packets until it is interrupted by a SIGINT signal 

       (generated, for example, by typing your interrupt  charac 

       ter,  typically  control-C) or a SIGTERM signal (typically 

       generated with the kill(1) command); if run  with  the  -c 
       flag, it will capture packets until it is interrupted by a 

       SIGINT or SIGTERM signal or the specified number of  pack 

       ets have been processed. 

 

       When  tcpdump  finishes  capturing packets, it will report 

       counts of: 

 

              packets ``received by filter'' (the meaning of this 

              depends  on the OS on which you're running tcpdump, 

              and possibly on the way the OS was configured -  if 

              a filter was specified on the command line, on some 

              OSes it counts packets regardless of  whether  they 

              were matched by the filter expression, and on other 

              OSes it counts only packets that  were  matched  by 

              the  filter  expression  and were processed by tcp 

              dump); 

 

              packets ``dropped by kernel'' (this is  the  number 

              of  packets  that  were  dropped,  due to a lack of 

              buffer space, by the packet  capture  mechanism  in 

              the  OS  on  which  tcpdump  is  running, if the OS 

              reports that information to applications;  if  not, 

              it will be reported as 0). 

 

       On platforms that support the SIGINFO signal, such as most 

       BSDs, it will report those counts when it receives a  SIG 

       INFO signal (generated, for example, by typing your ``sta 

       tus'' character, typically control-T)  and  will  continue 

       you have special privileges: 

 

       Under SunOS 3.x or 4.x with NIT or BPF: 
              You must have read access to /dev/nit or /dev/bpf*. 

 

       Under Solaris with DLPI: 
              You  must  have  read/write  access  to the network 
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              pseudo device, e.g.  /dev/le.   On  at  least  some 

              versions  of  Solaris,  however, this is not suffi 

              cient to allow tcpdump to  capture  in  promiscuous 

              mode;  on  those  versions  of Solaris, you must be 

              root, or tcpdump must be installed setuid to  root, 

              in order to capture in promiscuous mode. 

 

       Under HP-UX with DLPI: 
              You  must  be  root  or  tcpdump  must be installed 

              setuid to root. 

 

       Under IRIX with snoop: 
              You must be  root  or  tcpdump  must  be  installed 

              setuid to root. 

 

       Under Linux: 
              You  must  be  root  or  tcpdump  must be installed 

              setuid to root. 

 

       Under Ultrix and Digital UNIX: 
              Once the super-user  has  enabled  promiscuous-mode 

              operation  using  pfconfig(8), any user may capture 
              network traffic with tcpdump. 

 

       Under BSD: 
              You must have read access to /dev/bpf*. 

 

       Reading a saved packet file doesn't require special privi 

       leges. 

 

OPTIONS 
       -a     Attempt  to convert network and broadcast addresses 
              to names. 

 

       -c     Exit after receiving count packets. 
 

       -C     Before writing a raw packet to  a  savefile,  check 
              whether the file is currently larger than file_size 
              and, if so, close the current savefile and  open  a 

              new  one.   Savefiles after the first savefile will 

              have the name specified with the -w  flag,  with  a 
              number  after  it,  starting  at  2  and continuing 

              upward.  The units of  file_size  are  millions  of 
              bytes (1,000,000 bytes, not 1,048,576 bytes). 

 

 

       -dd    Dump packet-matching code as a C program  fragment. 
 

       -ddd   Dump  packet-matching code as decimal numbers (pre 
              ceded with a count). 

 

       -e     Print the link-level header on each dump line. 
 

       -E     Use algo:secret for decrypting IPsec  ESP  packets. 
              Algorithms  may be des-cbc, 3des-cbc, blowfish-cbc, 
              rc3-cbc, cast128-cbc, or none.  The default is des- 
              cbc.   The  ability to decrypt packets is only pre 
              sent if  tcpdump  was  compiled  with  cryptography 

              enabled.  secret the ascii text for ESP secret key. 

              We cannot  take  arbitrary  binary  value  at  this 

              moment.    The  option  assumes  RFC2406  ESP,  not 
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              RFC1827 ESP.  The option is only for debugging pur 

              poses,  and  the  use  of  this  option  with truly 

              `secret' key is discouraged.  By  presenting  IPsec 

              secret key onto command line you make it visible to 

              others, via ps(1) and other occasions. 
 

       -f     Print  `foreign'  internet  addresses   numerically 
              rather  than  symbolically (this option is intended 

              to get around serious  brain  damage  in  Sun's  yp 

              server -- usually it hangs forever translating non- 

              local internet numbers). 

 

       -F     Use file as input for the  filter  expression.   An 
              additional  expression given on the command line is 

              ignored. 

 

       -i     Listen  on  interface.   If  unspecified,   tcpdump 
              searches  the  system interface list for the lowest 

              numbered, configured up interface (excluding  loop 

              back).   Ties  are  broken by choosing the earliest 

              match. 

 

              On Linux systems with  2.2  or  later  kernels,  an 

              interface  argument  of ``any'' can be used to cap 

              ture packets from all interfaces.  Note  that  cap 

              tures  on  the  ``any''  device will not be done in 

              promiscuous mode. 

 

       -l     Make stdout line buffered.  Useful if you  want  to 
              see the data while capturing it.  E.g., 

              ``tcpdump  -l  |  tee  dat''  or  ``tcpdump  -l   > 

              dat  &  tail  -f  dat''. 

 

       -m     Load SMI MIB module definitions from  file  module. 
              This  option can be used several times to load sev 

              eral MIB modules into tcpdump. 

              numbers, etc.) to names. 

 

       -N     Don't  print  domain  name  qualification  of  host 
              names.  E.g., if you give this  flag  then  tcpdump 

              will print ``nic'' instead of ``nic.ddn.mil''. 

 

       -O     Do  not  run  the  packet-matching  code optimizer. 
              This is useful only if you suspect  a  bug  in  the 

              optimizer. 

 

       -p     Don't  put  the  interface  into  promiscuous mode. 
              Note that the interface  might  be  in  promiscuous 

              mode  for  some other reason; hence, `-p' cannot be 

              used as an abbreviation for `ether host  {local-hw- 

              addr} or ether broadcast'. 

 

       -q     Quick  (quiet?) output.  Print less protocol infor 
              mation so output lines are shorter. 

 

       -R     Assume ESP/AH packets to be based on old specifica 
              tion  (RFC1825  to RFC1829).  If specified, tcpdump 

              will not  print  replay  prevention  field.   Since 

              there is no protocol version field in ESP/AH speci 

              fication, tcpdump  cannot  deduce  the  version  of 

              ESP/AH protocol. 
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       -r     Read  packets from file (which was created with the 
              -w option).  Standard input  is  used  if  file  is 

              ``-''. 

 

       -S     Print  absolute, rather than relative, TCP sequence 
              numbers. 

 

       -s     Snarf snaplen bytes of data from each packet rather 
              than the default of 68 (with SunOS's NIT, the mini 

              mum is actually 96).  68 bytes is adequate for  IP, 

              ICMP,  TCP and UDP but may truncate protocol infor 

              mation  from  name  server  and  NFS  packets  (see 

              below).   Packets  truncated  because  of a limited 

              snapshot  are  indicated   in   the   output   with 

              ``[|proto]'', where proto is the name of the proto 

              col level at which  the  truncation  has  occurred. 

              Note  that  taking  larger snapshots both increases 

              the amount of time it takes to process packets and, 

              effectively, decreases the amount of packet buffer 

              ing.  This may  cause  packets  to  be  lost.   You 

              should  limit  snaplen  to the smallest number that 

              will capture the protocol information you're inter 

              ested  in.   Setting  snaplen  to  0  means use the 

              required length to catch whole packets. 

 

       -T     Force packets selected by "expression" to be inter 
              cedure  Call),  rtp  (Real-Time Applications proto 
              col), rtcp (Real-Time Applications  control  proto 
              col),  snmp  (Simple  Network Management Protocol), 
              vat (Visual Audio Tool), and wb (distributed  White 
              Board). 

 

       -t     Don't print a timestamp on each dump line. 
 

       -tt    Print an unformatted timestamp on each dump line. 
 

       -ttt   Print  a  delta  (in micro-seconds) between current 
              and previous line on each dump line. 

 

       -tttt  Print a timestamp in default  format  proceeded  by 
              date  on  each  dump  line.  -u Print undecoded NFS 
              handles. 

 

       -v     (Slightly more) verbose output.  For  example,  the 
              time  to  live,  identification,  total  length and 

              options in an IP packet are printed.  Also  enables 

              additional  packet integrity checks such as verify 

              ing the IP and ICMP header checksum. 

 

       -vv    Even more verbose output.  For example,  additional 
              fields  are printed from NFS reply packets, and SMB 

              packets are fully decoded. 

 

       -vvv   Even more verbose output.  For example,  telnet  SB 
              ... SE options are printed in full.  With -X telnet 
              options are printed in hex as well. 

 

       -w     Write the raw packets to file rather  than  parsing 
              and  printing  them out.  They can later be printed 

              with the -r option.  Standard  output  is  used  if 
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              file is ``-''. 

 

       -x     Print  each packet (minus its link level header) in 
              hex.  The smaller of the entire packet  or  snaplen 

              bytes will be printed. 

 

       -X     When  printing hex, print ascii too.  Thus if -x is 
              also set, the packet is printed in hex/ascii.  This 

              is very handy for analysing new protocols.  Even if 

              -x is not also set, some parts of some packets  may 
              be printed in hex/ascii. 

 

        expression 

              selects  which  packets  will  be  dumped.   If  no 

              expression is given, all packets on the net will be 

              dumped.   Otherwise, only packets for which expres 

              sion is `true' will be dumped. 

 

              ber) preceded by one or more qualifiers.  There are 

              three different kinds of qualifier: 

 

              type   qualifiers  say  what  kind  of thing the id 

                     name or number refers  to.   Possible  types 

                     are  host,  net and port.  E.g., `host foo', 
                     `net 128.3', `port 20'.  If there is no type 

                     qualifier, host is assumed. 
 

              dir    qualifiers  specify  a  particular  transfer 

                     direction  to  and/or  from  id.    Possible 

                     directions  are src, dst, src or dst and src 
                     and dst.  E.g., `src foo', `dst net  128.3', 
                     `src  or dst port ftp-data'.  If there is no 

                     dir qualifier, src or dst is  assumed.   For 
                     `null' link layers (i.e. point to point pro 

                     tocols such as slip) the  inbound  and  out 
                     bound  qualifiers  can  be used to specify a 
                     desired direction. 

 

              proto  qualifiers restrict the match to a  particu 

                     lar  protocol.   Possible protos are: ether, 
                     fddi, tr, ip, ip6, arp,  rarp,  decnet,  tcp 
                     and  udp.   E.g.,  `ether src foo', `arp net 
                     128.3', `tcp port 21'.  If there is no proto 

                     qualifier, all protocols consistent with the 

                     type are assumed.   E.g.,  `src  foo'  means 

                     `(ip  or  arp  or rarp) src foo' (except the 

                     latter is not legal syntax), `net bar' means 

                     `(ip  or arp or rarp) net bar' and `port 53' 

                     means `(tcp or udp) port 53'. 

 

              [`fddi' is  actually  an  alias  for  `ether';  the 

              parser  treats  them  identically  as meaning ``the 

              data link  level  used  on  the  specified  network 

              interface.''   FDDI  headers  contain Ethernet-like 

              source and destination addresses, and often contain 

              Ethernet-like  packet  types,  so you can filter on 

              these FDDI fields just as with the analogous Ether 

              net   fields.   FDDI  headers  also  contain  other 

              fields, but you cannot name them  explicitly  in  a 

              filter expression. 
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              Similarly, `tr' is an alias for `ether'; the previ 

              ous paragraph's statements about FDDI headers  also 

              apply to Token Ring headers.] 

 

              In  addition  to  the above, there are some special 

              `primitive' keywords that don't follow the pattern: 

              gateway,  broadcast,  less,  greater and arithmetic 
              expressions.  All of these are described below. 

 

              tives.  E.g., `host foo and not port  ftp  and  not 

              port  ftp-data'.   To save typing, identical quali 

              fier lists can be omitted.  E.g., `tcp dst port ftp 

              or  ftp-data or domain' is exactly the same as `tcp 

              dst port ftp or tcp dst port ftp-data  or  tcp  dst 

              port domain'. 

 

              Allowable primitives are: 

 

              dst host host 
                     True if the IPv4/v6 destination field of the 

                     packet is  host,  which  may  be  either  an 

                     address or a name. 

 

              src host host 
                     True  if  the  IPv4/v6  source  field of the 

                     packet is host. 

 

              host host 
                     True if either the IPv4/v6 source or  desti 

                     nation  of  the  packet is host.  Any of the 

                     above host expressions can be prepended with 

                     the keywords, ip, arp, rarp, or ip6 as in: 
                          ip host host 
                     which is equivalent to: 

                          ether proto \ip and host host 
                     If   host   is   a  name  with  multiple  IP 

                     addresses, each address will be checked  for 

                     a match. 

 

              ether dst ehost 
                     True  if the ethernet destination address is 

                     ehost.  Ehost may  be  either  a  name  from 

                     /etc/ethers  or a number (see ethers(3N) for 
                     numeric format). 

 

              ether src ehost 
                     True  if  the  ethernet  source  address  is 

                     ehost. 

 

              ether host ehost 
                     True if either the ethernet source or desti 

                     nation address is ehost. 

 

              gateway host 
                     True if the packet used host as  a  gateway. 

                     I.e.,  the  ethernet  source  or destination 

                     address was host but neither the  IP  source 

                     nor  the IP destination was host.  Host must 

                     be a name and must  be  found  both  by  the 

                     machine's host-name-to-IP-address resolution 

                     mechanisms (host name file, DNS, NIS,  etc.) 
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                     etc.).  (An equivalent expression is 

                          ether host ehost and not host host 
                     which  can be used with either names or num 

                     bers for host / ehost.)   This  syntax  does 

                     not  work  in  IPv6-enabled configuration at 

                     this moment. 

 

              dst net net 
                     True if the IPv4/v6 destination  address  of 

                     the packet has a network number of net.  Net 

                     may be either a name from /etc/networks or a 

                     network    number   (see   networks(4)   for 

                     details). 

 

              src net net 
                     True if the IPv4/v6 source  address  of  the 

                     packet has a network number of net. 

 

              net net 
                     True  if either the IPv4/v6 source or desti 

                     nation address of the packet has  a  network 

                     number of net. 

 

              net net mask netmask 
                     True  if the IP address matches net with the 

                     specific netmask.  May be qualified with src 
                     or  dst.  Note that this syntax is not valid 
                     for IPv6 net. 

 

              net net/len 
                     True if the IPv4/v6 address matches net with 

                     a  netmask  len bits wide.  May be qualified 

                     with src or dst. 
 

              dst port port 
                     True  if  the  packet  is  ip/tcp,   ip/udp, 

                     ip6/tcp  or  ip6/udp  and  has a destination 

                     port value of port.  The port can be a  num 

                     ber  or  a  name  used in /etc/services (see 

                     tcp(4P) and udp(4P)).  If a  name  is  used, 
                     both   the  port  number  and  protocol  are 

                     checked.  If a number or ambiguous  name  is 

                     used, only the port number is checked (e.g., 

                     dst port 513 will print both tcp/login traf 
                     fic  and  udp/who  traffic,  and port domain 
                     will print both  tcp/domain  and  udp/domain 

                     traffic). 

 

              src port port 
                     True  if  the packet has a source port value 

                     of port. 

 

                     True if either  the  source  or  destination 

                     port  of  the  packet  is  port.  Any of the 

                     above port expressions can be prepended with 

                     the keywords, tcp or udp, as in: 
                          tcp src port port 
                     which  matches only tcp packets whose source 

                     port is port. 

 

              less length 
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                     True if the packet has a length less than or 

                     equal to length.  This is equivalent to: 

                          len <= length. 
 

              greater length 
                     True if the packet has a length greater than 

                     or equal to length.  This is equivalent to: 

                          len >= length. 
 

              ip proto protocol 
                     True if the packet  is  an  IP  packet  (see 

                     ip(4P)) of protocol type protocol.  Protocol 
                     can be a number or one of  the  names  icmp, 

                     icmp6,  igmp, igrp, pim, ah, esp, vrrp, udp, 

                     or tcp.  Note that the identifiers tcp, udp, 

                     and  icmp  are  also  keywords  and  must be 

                     escaped via backslash (\), which  is  \\  in 

                     the  C-shell.  Note that this primitive does 

                     not chase the protocol header chain. 

 

              ip6 proto protocol 
                     True if the packet is an IPv6 packet of pro 

                     tocol  type protocol.  Note that this primi 

                     tive does  not  chase  the  protocol  header 

                     chain. 

 

              ip6 protochain protocol 
                     True  if the packet is IPv6 packet, and con 

                     tains protocol header with type protocol  in 

                     its protocol header chain.  For example, 

                          ip6 protochain 6 
                     matches  any  IPv6  packet with TCP protocol 

                     header in the protocol  header  chain.   The 

                     packet may contain, for example, authentica 

                     tion header, routing header,  or  hop-by-hop 

                     option  header,  between IPv6 header and TCP 

                     header.  The BPF code emitted by this primi 

                     tive  is  complex and cannot be optimized by 

                     BPF optimizer code in tcpdump, so  this  can 

                     be somewhat slow. 

 

              ip protochain protocol 
                     Equivalent  to  ip6 protochain protocol, but 
                     True if the packet is an ethernet  broadcast 

                     packet.  The ether keyword is optional. 

 

              ip broadcast 
                     True  if  the  packet  is  an  IP  broadcast 

                     packet.  It checks for both  the  all-zeroes 

                     and   all-ones  broadcast  conventions,  and 

                     looks up the local subnet mask. 

 

              ether multicast 
                     True if the packet is an ethernet  multicast 

                     packet.   The  ether  keyword  is  optional. 

                     This is shorthand for `ether[0] & 1 != 0'. 
 

              ip multicast 
                     True  if  the  packet  is  an  IP  multicast 

                     packet. 
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              ip6 multicast 
                     True  if  the  packet  is  an IPv6 multicast 

                     packet. 

 

              ether proto protocol 
                     True if the packet is of ether  type  proto 

                     col.  Protocol can be a number or one of the 

                     names ip, ip6, arp, rarp, atalk, aarp,  dec 

                     net,  sca, lat, mopdl, moprc, iso, stp, ipx, 

                     or netbeui.  Note these identifiers are also 

                     keywords  and  must be escaped via backslash 

                     (\). 

 

                     [In the case of FDDI (e.g.,  `fddi  protocol 
                     arp')  and  Token  Ring  (e.g., `tr protocol 
                     arp'), for most of those protocols, the pro 
                     tocol  identification  comes  from the 802.2 

                     Logical Link Control (LLC) header, which  is 

                     usually  layered on top of the FDDI or Token 

                     Ring header. 

 

                     When filtering for most protocol identifiers 

                     on  FDDI  or Token Ring, tcpdump checks only 

                     the protocol ID field of an  LLC  header  in 

                     so-called SNAP format with an Organizational 

                     Unit  Identifier  (OUI)  of  0x000000,   for 

                     encapsulated   Ethernet;  it  doesn't  check 

                     whether the packet is in SNAP format with an 

                     OUI of 0x000000. 

 

                     The  exceptions are iso, for which it checks 

                     the DSAP (Destination Service Access  Point) 

                     and   SSAP  (Source  Service  Access  Point) 

                     fields of the LLC header, stp  and  netbeui, 

                     packet  with  an  OUI  of  0x080007  and the 

                     Appletalk etype. 

 

                     In the case of Ethernet, tcpdump checks  the 

                     Ethernet type field for most of those proto 

                     cols; the exceptions are iso, sap, and  net 

                     beui, for which it checks for an 802.3 frame 

                     and then checks the LLC header  as  it  does 

                     for  FDDI  and  Token  Ring, atalk, where it 

                     checks both for the Appletalk  etype  in  an 

                     Ethernet  frame and for a SNAP-format packet 

                     as it does for FDDI and  Token  Ring,  aarp, 

                     where  it checks for the Appletalk ARP etype 

                     in either an Ethernet frame or an 802.2 SNAP 

                     frame  with  an  OUI  of  0x000000, and ipx, 

                     where it checks for the IPX etype in an Eth 

                     ernet frame, the IPX DSAP in the LLC header, 

                     the 802.3 with no LLC  header  encapsulation 

                     of  IPX, and the IPX etype in a SNAP frame.] 

 

              decnet src host 
                     True if the DECNET source address  is  host, 

                     which   may   be  an  address  of  the  form 

                     ``10.123'', or a DECNET host name.   [DECNET 

                     host  name  support  is  only  available  on 

                     Ultrix systems that are  configured  to  run 

                     DECNET.] 
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              decnet dst host 
                     True  if  the  DECNET destination address is 

                     host. 

 

              decnet host host 
                     True if either the DECNET source or destina 

                     tion address is host. 

 

              ip, ip6, arp, rarp, atalk, aarp, decnet, iso, stp, 
                     ipx, netbeui 
                     Abbreviations for: 

                          ether proto p 
                     where p is one of the above protocols. 

 

              lat, moprc, mopdl 
                     Abbreviations for: 

                          ether proto p 
                     where p is one of the above protocols.  Note 

                     that  tcpdump does not currently know how to 

                     parse these protocols. 

 

              vlan [vlan_id] 
                     True if the packet is an  IEEE  802.1Q  VLAN 

                     packet.   If  [vlan_id]  is  specified, only 
                     encountered in expression changes the decod 

                     ing  offsets for the remainder of expression 

                     on the assumption that the packet is a  VLAN 

                     packet. 

 

              tcp, udp, icmp 
                     Abbreviations for: 

                          ip proto p or ip6 proto p 
                     where p is one of the above protocols. 

 

              iso proto protocol 
                     True  if the packet is an OSI packet of pro 

                     tocol type protocol.  Protocol can be a num 

                     ber or one of the names clnp, esis, or isis. 

 

              clnp, esis, isis 
                     Abbreviations for: 

                          iso proto p 
                     where p is one of the above protocols.  Note 

                     that tcpdump does an incomplete job of pars 

                     ing these protocols. 

 

              expr relop expr 

                     True if the relation holds, where  relop  is 

                     one  of  >, <, >=, <=, =, !=, and expr is an 

                     arithmetic expression  composed  of  integer 

                     constants  (expressed in standard C syntax), 

                     the normal binary operators [+, -, *, /,  &, 

                     |],  a  length  operator, and special packet 

                     data accessors.  To access data  inside  the 

                     packet, use the following syntax: 

                          proto [ expr : size ] 
                     Proto  is  one  of ether, fddi, tr, ip, arp, 
                     rarp, tcp, udp, icmp or ip6,  and  indicates 
                     the  protocol layer for the index operation. 

                     Note that tcp,  udp  and  other  upper-layer 
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                     protocol  types only apply to IPv4, not IPv6 

                     (this will be fixed  in  the  future).   The 

                     byte  offset, relative to the indicated pro 

                     tocol layer, is  given  by  expr.   Size  is 

                     optional  and  indicates the number of bytes 

                     in the field of interest; it can  be  either 

                     one, two, or four, and defaults to one.  The 

                     length operator, indicated  by  the  keyword 

                     len, gives the length of the packet. 
 

                     For example, `ether[0] & 1 != 0' catches all 
                     multicast traffic.  The expression `ip[0]  & 
                     0xf  !=  5'  catches  all  IP  packets  with 
                     options.  The expression `ip[6:2] & 0x1fff = 
                     0'  catches  only unfragmented datagrams and 
                     frag zero  of  fragmented  datagrams.   This 

                     always  means  the  first  byte  of  the TCP 

                     header, and never means the first byte of an 

                     intervening fragment. 

 

                     Some   offsets   and  field  values  may  be 

                     expressed as names rather  than  as  numeric 

                     values.  The following protocol header field 

                     offsets are available: icmptype  (ICMP  type 
                     field),  icmpcode  (ICMP  code  field),  and 
                     tcpflags (TCP flags field). 
 

                     The following ICMP  type  field  values  are 

                     available:   icmp-echoreply,   icmp-unreach, 
                     icmp-sourcequench, icmp-redirect, icmp-echo, 
                     icmp-routeradvert, icmp-routersolicit, icmp- 
                     timxceed, icmp-paramprob, icmp-tstamp, icmp- 
                     tstampreply,    icmp-ireq,   icmp-ireqreply, 
                     icmp-maskreq, icmp-maskreply. 
 

                     The following TCP  flags  field  values  are 

                     available:  tcp-fin,  tcp-syn, tcp-rst, tcp- 
                     push, tcp-push, tcp-ack, tcp-urg. 
 

              Primitives may be combined using: 

 

                     A  parenthesized  group  of  primitives  and 

                     operators  (parentheses  are  special to the 

                     Shell and must be escaped). 

 

                     Negation (`!' or `not'). 
 

                     Concatenation (`&&' or `and'). 
 

                     Alternation (`||' or `or'). 
 

              Negation has highest precedence.   Alternation  and 

              concatenation  have  equal precedence and associate 

              left to right.  Note that explicit and tokens,  not 
              juxtaposition,  are now required for concatenation. 

 

              If an identifier is given without  a  keyword,  the 

              most recent keyword is assumed.  For example, 

                   not host vs and ace 
              is short for 

                   not host vs and host ace 
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              which should not be confused with 

                   not ( host vs or ace ) 
 

              Expression  arguments  can  be passed to tcpdump as 

              either a single argument or as multiple  arguments, 

              whichever  is  more  convenient.  Generally, if the 

              expression contains  Shell  metacharacters,  it  is 

              before being parsed. 

 

EXAMPLES 
       To  print  all  packets arriving at or departing from sun 

       down: 

              tcpdump host sundown 
 

       To print traffic between helios and either hot or ace: 

              tcpdump host helios and \( hot or ace \) 
 

       To print all IP packets between ace and  any  host  except 

       helios: 

              tcpdump ip host ace and not helios 
 

       To  print  all  traffic  between  local hosts and hosts at 

       Berkeley: 

              tcpdump net ucb-ether 
 

       To print all ftp traffic through  internet  gateway  snup: 

       (note  that  the expression is quoted to prevent the shell 

       from (mis-)interpreting the parentheses): 

              tcpdump 'gateway snup and (port ftp or ftp-data)' 
 

       To print traffic neither sourced  from  nor  destined  for 

       local  hosts  (if you gateway to one other net, this stuff 

       should never make it onto your local net). 

              tcpdump ip and not net localnet 
 

       To print the start and end packets (the SYN and FIN  pack 

       ets)  of  each  TCP conversation that involves a non-local 

       host. 

              tcpdump 'tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin) != 0 and not src 
and dst net localnet' 
 

       To print IP packets longer than  576  bytes  sent  through 

       gateway snup: 

              tcpdump 'gateway snup and ip[2:2] > 576' 
 

       To  print  IP broadcast or multicast packets that were not 

       sent via ethernet broadcast or multicast: 

              tcpdump 'ether[0] & 1 = 0 and ip[16] >= 224' 
 

       To  print   all   ICMP   packets   that   are   not   echo 

       requests/replies (i.e., not ping packets): 

              tcpdump 'icmp[icmptype] != icmp-echo and icmp[icmptype] != 
icmp-echoreply' 
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Bijlage 3: TCPslice syntax 
Bron: http://techpubs.sgi.com/library/tpl/cgi-bin/getdoc.cgi?coll=linux&db=man&fname 

=/usr/share/catman/man8/tcpslice.8.html 

 
SYNOPSIS 
       tcpslice [ -dRrt ] [ -w file ] [ start-time [ end-time ] ] file ... 
 
 

DESCRIPTION 
       Tcpslice  is  a  program  for extracting portions of packet-trace files 
       generated using tcpdump -w flag.  It can  also  be  used  to glue 
       together several such files, as discussed below. 
 
       The  basic  operation of tcpslice is to copy to stdout all packets from 
       its input file(s) whose timestamps fall  within  a  given  range.   The 
       starting  and ending times of the range may be specified on the command 
       line.  All ranges are inclusive.  The starting  time  defaults  to  the 
       time  of  the  first  packet  in the first input file; we call this the 
       first time.  The ending time defaults to ten years after  the  starting 
       time.   Thus,  the command tcpslice trace-file simply copies trace-file 
       to stdout (assuming the file does not  include  more  than  ten  years 
       worth of data). 
 
       There  are  a number of ways to specify times.  The first is using Unix 
       timestamps of the form sssssssss.uuuuuu (this is the  format  specified 
       by  tcpdumps -tt flag).  For example, 654321098.7654 specifies 38 sec- 
       onds and 765,400 microseconds after 8:51PM PDT, Sept. 25, 1990. 
 
       All examples in this manual are given for PDT times, but when  display- 
       ing  times and interpreting times symbolically as discussed below, tcp- 
       slice uses the local timezone, regardless of the timezone in which  the 
       tcpdump  file was generated.  The daylight-savings setting used is that 
       which is appropriate for the local timezone at the  date  in  question. 
       For  example,  times associated with summer months will usually include 
       daylight-savings effects, and those with winter months will not. 
 
       Times may also be specified relative to either  the  first  time  (when 
       specifying  a  starting  time) or the starting time (when specifying an 
       ending time) by preceding a numeric value in seconds.   For example,  a  
       starting time of +200 indicates 200 seconds after the first time, and the two 
       arguments +200 +300 indicate from 200  seconds  after the first time  
       through 500 seconds after the first time. 
 
       Times  may  also  be  specified in terms of years (y), months (m), days 
       (d), hours (h), minutes (m), seconds  (s),  and  microseconds(u).   For 
       example,  the  Unix timestamp 654321098.7654 discussed above could also 
       be expressed as 90y9m25d20h51m38s765400u. 
 
       When specifying times using this style, fields that are omitted default 
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       as  follows.   If  the omitted field is a unit greater than that of the 
       first specified field, then its value  defaults  to  the  corresponding 
       value taken from either first time (if the starting time is being spec- 
       ified) or the starting time (if the ending time  is  being  specified). 
       If  the  omitted  field is a unit less than that of the first specified 
       field, then it defaults to zero.  For example, suppose that  the  input 
       file  has  a first time of the Unix timestamp mentioned above, i.e., 38 
       seconds and 765,400 microseconds after 8:51PM PDT, Sept. 25, 1990.   To 
       specify  9:36PM PDT (exactly) on the same date we could use 21h36m.  To 
       specify a range from 9:36PM PDT through 1:54AM  PDT  the  next  day  we 
       could use 21h36m 26d1h54m. 
       extracted using +0 +1h. 
 
       Note that with the ymdhmsu format there is an ambiguity between using m 
       for  month or for minute.  The ambiguity is resolved as follows: if 
       an m field is followed by a d field then it is interpreted as  specify- 
       ing months; otherwise it specifies minutes. 
 
       If  more  than  one  input file is specified then tcpslice first copies 
       packets lying in the given range from the first file; it then increases 
       the  starting time of the range to lie just beyond the timestamp of the 
       last packet in the first file, repeats  the  process  with  the  second 
       file,  and  so on.  Thus files with interleaved packets are not merged. 
       For a given file, only packets that are newer than any in the preceding 
       files  will  be considered.  This mechanism avoids any possibility of a 
       packet occurring more than once in the output. 
 
 

OPTIONS 
       If any of -R, -r or -t are specified then tcpslice reports  the  times- 
       tamps of the first and last packets in each input file and exits.  Only 
       one of these three options may be specified. 
 
       -d    Dump the start and end times specified by the  given  range  and 
              exit.   This  option is useful for checking that the given range 
              actually specifies the times you think it does.  If one  of  -R, 
              -r  or  -t  has  been specified then the times are dumped in the 
              corresponding format; otherwise, raw format ( -R) is used. 
 
       -R   Dump the timestamps of the first and last packets in each  input 
              file as raw timestamps (i.e., in the form  sssssssss.uuuuuu). 
 
       -r    Same  as  -R  except the timestamps are dumped in human-readable 
              format, similar to that used by  date(1). 
 
       -t    Same as -R except the timestamps are dumped in tcpslice  format, 
              i.e., in the ymdhmsu format discussed above. 
 
       -w   Direct the output to file rather than stdout. 
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Bijlage 4: TCPflow syntax 
Bron: http://www.circlemud.org/~jelson/software/tcpflow/tcpflow.1.html 

 

SYNOPSIS 

tcpflow [-chpsv] [-b max_bytes] [-d debug_level] [-f max_fds] [-i iface] [-r file] [expression]  
 
DESCRIPTION 

tcpflow is a program that captures data transmitted as part of TCP connections (flows), and 
stores the data in a way that is convenient for protocol analysis or debugging. A program like 
tcpdump(4) shows a summary of packets seen on the wire, but usually doesn't store the data 
that's actually being transmitted. In contrast, tcpflow reconstructs the actual data streams and 
stores each flow in a separate file for later analysis. tcpflow understands TCP sequence 
numbers and will correctly reconstruct data streams regardless of retransmissions or out-of-
order delivery.  

tcpflow stores all captured data in files that have names of the form  

192.168.101.102.02345-010.011.012.013.45103 

where the contents of the above file would be data transmitted from host 192.168.101.102 
port 2345, to host 10.11.12.13 port 45103.    
 

OPTIONS 

-b  
Max bytes per flow. Capture no more than max_bytes bytes per flow. Any data 
captured for a flow beyond max_bytes from the first byte captured will be discarded. 
The default is to store an unlimited number of bytes per flow.  

-c  
Console print. Print the contents of packets to stdout as they are received, without 
storing any captured data to files (implies -s ).  

-d  
Debug level. Set the level of debugging messages printed to stderr to debug_level. 
Higher numbers produce more messages. -d 0 causes completely silent operation. -d 1 
, the default, produces minimal status messages. -d 10 produces verbose output 
equivalent to -v . Numbers higher than 10 can produce a large amount of debugging 
information useful only to developers.  

-f  
Max file descriptors used. Limit the number of file descriptors used by tcpflow to 
max_fds. Higher numbers use more system resources, but usually perform better. If 
the underlying operating system supports the setrlimit() system call, the OS will be 
asked to enforce the requested limit. The default is for tcpflow to use the maximum 
number of file descriptors allowed by the OS. The -v option will report how many file 
descriptors tcpflow is using.  

-h  
Help. Print usage information and exit.  

-i  
Interface name. Capture packets from the network interface named iface. If no 
interface is specified with -i , a reasonable default will be used by libpcap 
automatically.  

-p  
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No promiscuous mode. Normally, tcpflow attempts to put the network interface into 
promiscuous mode before capturing packets. The -p option tells tcpflow not to put the 
interface into promiscuous mode. Note that it might already be in promiscuous mode 
for some other reason.  

-r  
Read from file. Read packets from file, which was created using the -w option of 
tcpdump(1). Standard input is used if file is ``-''. Note that for this option to be useful, 
tcpdump's -s option should be used to set the snaplen to the MTU of the interface (e.g., 
1500) while capturing packets.  

-s  
Strip non-printables. Convert all non-printable characters to the "." character before 
printing packets to the console or storing them to a file.  

-v  
Verbose operation. Verbosely describe tcpflow's operation. Equivalent to -d 10 .  

 
FILTERING EXPRESSIONS 

The expression specified on the command-line specifies which packets should be captured. 
Because tcpflow uses the the libpcap library, tcpflow has the same powerful filtering language 
available as programs such as tcpdump(1).  

The following part of the man page is excerpted from the tcpdump man page.  

expression selects which packets will be dumped. If no expression is given, all packets on the 
net will be dumped. Otherwise, only packets for which expression is `true' will be dumped.  

The expression consists of one or more primitives. Primitives usually consist of an id (name 
or number) preceded by one or more qualifiers. There are three different kinds of qualifier:  

type 

qualifiers say what kind of thing the id name or number refers to. Possible types are 
host, net and port. E.g., `host foo', `net 128.3', `port 20'. If there is no type qualifier, 
host is assumed.  

dir 

qualifiers specify a particular transfer direction to and/or from id. Possible directions 
are src, dst, src or dst and src and dst. E.g., `src foo', `dst net 128.3', `src or dst port 
ftp-data'. If there is no dir qualifier, src or dst is assumed. For `null' link layers (i.e. 
point to point protocols such as slip) the inbound and outbound qualifiers can be 
used to specify a desired direction.  

proto 

qualifiers restrict the match to a particular protocol. Possible protos are: ether, fddi, 
ip, arp, rarp, decnet, lat, sca, moprc, mopdl, tcp and udp. E.g., `ether src foo', `arp 
net 128.3', `tcp port 21'. If there is no proto qualifier, all protocols consistent with the 
type are assumed. E.g., `src foo' means `(ip or arp or rarp) src foo' (except the latter is 
not legal syntax), `net bar' means `(ip or arp or rarp) net bar' and `port 53' means `(tcp 
or udp) port 53'.  

[`fddi' is actually an alias for `ether'; the parser treats them identically as meaning ``the data 
link level used on the specified network interface.'' FDDI headers contain Ethernet-like source 
and destination addresses, and often contain Ethernet-like packet types, so you can filter on 
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these FDDI fields just as with the analogous Ethernet fields. FDDI headers also contain other 
fields, but you cannot name them explicitly in a filter expression.]  

In addition to the above, there are some special `primitive' keywords that don't follow the 
pattern: gateway, broadcast, less, greater and arithmetic expressions. All of these are 
described below.  

More complex filter expressions are built up by using the words and, or and not to combine 
primitives. E.g., `host foo and not port ftp and not port ftp-data'. To save typing, identical 
qualifier lists can be omitted. E.g., `tcp dst port ftp or ftp-data or domain' is exactly the same 
as `tcp dst port ftp or tcp dst port ftp-data or tcp dst port domain'.  

Allowable primitives are:  

dst host host 

True if the IP destination field of the packet is host, which may be either an address or 
a name.  

src host host 

True if the IP source field of the packet is host.  
host host 

True if either the IP source or destination of the packet is host. Any of the above host 
expressions can be prepended with the keywords, ip, arp, or rarp as in:  
ip host host 

which is equivalent to:  
ether proto \ip and host host 

If host is a name with multiple IP addresses, each address will be checked for a match.  
ether dst ehost 

True if the ethernet destination address is ehost. Ehost may be either a name from 
/etc/ethers or a number (see ethers(3N) for numeric format).  

ether src ehost 

True if the ethernet source address is ehost.  
ether host ehost 

True if either the ethernet source or destination address is ehost.  
gateway host 

True if the packet used host as a gateway. I.e., the ethernet source or destination 
address was host but neither the IP source nor the IP destination was host. Host must 
be a name and must be found in both /etc/hosts and /etc/ethers. (An equivalent 
expression is  
ether host ehost and not host host 

which can be used with either names or numbers for host / ehost.)  
dst net net 

True if the IP destination address of the packet has a network number of net. Net may 
be either a name from /etc/networks or a network number (see networks(5) for details).  

src net net 

True if the IP source address of the packet has a network number of net.  
net net 

True if either the IP source or destination address of the packet has a network number 
of net.  

net net mask mask 

True if the IP address matches net with the specific netmask. May be qualified with 
src or dst.  
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net net/len 
True if the IP address matches net a netmask len bits wide. May be qualified with src 
or dst.  

dst port port 

True if the packet is ip/tcp or ip/udp and has a destination port value of port. The port 
can be a number or a name used in /etc/services (see tcp(4P) and udp(4P)). If a name 
is used, both the port number and protocol are checked. If a number or ambiguous 
name is used, only the port number is checked (e.g., dst port 513 will print both 
tcp/login traffic and udp/who traffic, and port domain will print both tcp/domain and 
udp/domain traffic).  

src port port 

True if the packet has a source port value of port.  
port port 

True if either the source or destination port of the packet is port. Any of the above port 
expressions can be prepended with the keywords, tcp or udp, as in:  
tcp src port port 

which matches only tcp packets whose source port is port.  
less length 

True if the packet has a length less than or equal to length. This is equivalent to:  
len <= length. 

greater length 

True if the packet has a length greater than or equal to length. This is equivalent to:  
len >= length. 

ip proto protocol 

True if the packet is an ip packet (see ip(4P)) of protocol type protocol. Protocol can 
be a number or one of the names icmp, igrp, udp, nd, or tcp. Note that the identifiers 
tcp, udp, and icmp are also keywords and must be escaped via backslash (\), which is 
\\ in the C-shell.  

ether broadcast 

True if the packet is an ethernet broadcast packet. The ether keyword is optional.  
ip broadcast 

True if the packet is an IP broadcast packet. It checks for both the all-zeroes and all-
ones broadcast conventions, and looks up the local subnet mask.  

ether multicast 

True if the packet is an ethernet multicast packet. The ether keyword is optional. This 
is shorthand for `ether[0] & 1 != 0'.  

ip multicast 

True if the packet is an IP multicast packet.  
ether proto protocol 

True if the packet is of ether type protocol. Protocol can be a number or a name like 
ip, arp, or rarp. Note these identifiers are also keywords and must be escaped via 
backslash (\). [In the case of FDDI (e.g., `fddi protocol arp'), the protocol 
identification comes from the 802.2 Logical Link Control (LLC) header, which is 
usually layered on top of the FDDI header. Tcpdump assumes, when filtering on the 
protocol identifier, that all FDDI packets include an LLC header, and that the LLC 
header is in so-called SNAP format.]  

decnet src host 

True if the DECNET source address is host, which may be an address of the form 
``10.123'', or a DECNET host name. [DECNET host name support is only available on 
Ultrix systems that are configured to run DECNET.]  

decnet dst host 
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True if the DECNET destination address is host.  
decnet host host 

True if either the DECNET source or destination address is host.  
ip, arp, rarp, decnet 

Abbreviations for:  
ether proto p 

where p is one of the above protocols.  
lat, moprc, mopdl 

Abbreviations for:  
ether proto p 

where p is one of the above protocols. Note that tcpdump does not currently know how 
to parse these protocols.  

tcp, udp, icmp 
Abbreviations for:  
ip proto p 

where p is one of the above protocols.  
expr relop expr 

True if the relation holds, where relop is one of >, <, >=, <=, =, !=, and expr is an 
arithmetic expression composed of integer constants (expressed in standard C syntax), 
the normal binary operators [+, -, *, /, &, |], a length operator, and special packet data 
accessors. To access data inside the packet, use the following syntax:  
proto [ expr : size ] 

Proto is one of ether, fddi, ip, arp, rarp, tcp, udp, or icmp, and indicates the 
protocol layer for the index operation. The byte offset, relative to the indicated 
protocol layer, is given by expr. Size is optional and indicates the number of bytes in 
the field of interest; it can be either one, two, or four, and defaults to one. The length 
operator, indicated by the keyword len, gives the length of the packet.  

For example, `ether[0] & 1 != 0' catches all multicast traffic. The expression `ip[0] & 
0xf != 5' catches all IP packets with options. The expression `ip[6:2] & 0x1fff = 0' 
catches only unfragmented datagrams and frag zero of fragmented datagrams. This 
check is implicitly applied to the tcp and udp index operations. For instance, tcp[0] 
always means the first byte of the TCP header, and never means the first byte of an 
intervening fragment.  

Primitives may be combined using:  

A parenthesized group of primitives and operators (parentheses are special to the Shell 
and must be escaped).  
Negation (`!' or `not').  
Concatenation (`&&' or `and').  
Alternation (`||' or `or').  

Negation has highest precedence. Alternation and concatenation have equal precedence and 
associate left to right. Note that explicit and tokens, not juxtaposition, are now required for 
concatenation.  

If an identifier is given without a keyword, the most recent keyword is assumed. For example,  

not host vs and ace 

is short for  
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not host vs and host ace 

which should not be confused with  
not ( host vs or ace ) 

Expression arguments can be passed to tcpdump as either a single argument or as multiple 
arguments, whichever is more convenient. Generally, if the expression contains Shell 
metacharacters, it is easier to pass it as a single, quoted argument. Multiple arguments are 
concatenated with spaces before being parsed.    

EXAMPLES 

The following part of the man page is excerpted from the tcpdump man page.  

To record all packets arriving at or departing from sundown:  

tcpflow host sundown 

To record traffic between helios and either hot or ace:  

tcpflow host helios and \( hot or ace \) 

To record traffic between ace and any host except helios:  

tcpflow host ace and not helios 

To record all traffic between local hosts and hosts at Berkeley:  

tcpflow net ucb-ether 

To record all ftp traffic through internet gateway snup: (note that the expression is quoted to 
prevent the shell from (mis-)interpreting the parentheses):  

tcpflow 'gateway snup and (port ftp or ftp-data)' 
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Bijlage 5: ICMP type numbers 
Bron: http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters 
 
(last updated 2007-08-02) 

 

Registries included below: 

- Code Fields 

- ICMP Type Numbers 

- ICMP Extension Objects Classes 

 

 

The Internet Control Message Protocol (ICMP) has many messages that 

are identified by a "type" field. 

 

Type Name     Reference 

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

  0 Echo Reply     [RFC792] 

  1 Unassigned        [JBP] 

  2 Unassigned        [JBP] 

  3 Destination Unreachable    [RFC792] 

  4 Source Quench      [RFC792] 

  5 Redirect     [RFC792] 

  6 Alternate Host Address       [JBP] 

  7 Unassigned        [JBP] 

  8 Echo      [RFC792] 

  9 Router Advertisement   [RFC1256] 

 10 Router Solicitation   [RFC1256] 

 11 Time Exceeded     [RFC792] 

 12 Parameter Problem    [RFC792] 

 13 Timestamp     [RFC792] 

 14 Timestamp Reply     [RFC792] 

 15 Information Request    [RFC792] 

 16 Information Reply    [RFC792] 

 17 Address Mask Request                     [RFC950] 

 18 Address Mask Reply    [RFC950] 

 19 Reserved (for Security)      [Solo] 

 20-29 Reserved (for Robustness Experiment)     [ZSu] 

 30 Traceroute    [RFC1393] 

 31 Datagram Conversion Error  [RFC1475] 

 32     Mobile Host Redirect              [David Johnson] 

 33     IPv6 Where-Are-You                 [Bill Simpson] 

 34     IPv6 I-Am-Here                     [Bill Simpson] 

 35     Mobile Registration Request        [Bill Simpson] 

 36     Mobile Registration Reply          [Bill Simpson] 

 37     Domain Name Request                     [RFC1788] 

 38     Domain Name Reply                       [RFC1788] 

 39     SKIP                                    [Markson] 

 40     Photuris                                [RFC2521] 

 41     ICMP messages utilized by experimental  [RFC4065] 

        mobility protocols such as Seamoby 

 42-255 Reserved        [JBP] 

 

Many of these ICMP types have a "code" field.  Here we list the types 

again with their assigned code fields. 

 

Type    Name                                    Reference 

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

  0     Echo Reply                               [RFC792] 

 

        Codes 

            0  No Code 
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  1     Unassigned                                  [JBP] 

 

  2     Unassigned                                  [JBP] 

 

  3     Destination Unreachable                  [RFC792] 

 

 Codes 

     0  Net Unreachable 

     1  Host Unreachable 

            2  Protocol Unreachable 

            3  Port Unreachable 

            4  Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set 

            5  Source Route Failed 

            6  Destination Network Unknown 

            7  Destination Host Unknown 

            8  Source Host Isolated 

            9  Communication with Destination Network is 

               Administratively Prohibited 

           10  Communication with Destination Host is 

               Administratively Prohibited 

           11  Destination Network Unreachable for Type of Service 

           12  Destination Host Unreachable for Type of Service 

           13  Communication Administratively Prohibited      [RFC1812] 

           14  Host Precedence Violation                      [RFC1812] 

           15  Precedence cutoff in effect                    [RFC1812] 

 

 

  4     Source Quench                            [RFC792] 

        Codes 

            0  No Code 

 

  5     Redirect                                 [RFC792] 

 

        Codes 

            0  Redirect Datagram for the Network (or subnet) 

            1  Redirect Datagram for the Host 

            2  Redirect Datagram for the Type of Service and Network 

            3  Redirect Datagram for the Type of Service and Host 

 

  6     Alternate Host Address                      [JBP] 

 

        Codes 

            0  Alternate Address for Host 

 

  7     Unassigned                                  [JBP] 

 

  8     Echo                                     [RFC792] 

 

        Codes 

            0  No Code 

 

  9     Router Advertisement                    [RFC1256] 

 

        Codes 

            0  Normal router advertisement       

           16  Does not route common traffic    [RFC2002] 

 

 

 10     Router Selection                        [RFC1256] 
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        Codes 

            0  No Code 

 

 11     Time Exceeded                            [RFC792] 

 

        Codes 

            0  Time to Live exceeded in Transit 

            1  Fragment Reassembly Time Exceeded 

 

 12     Parameter Problem                        [RFC792] 

 

        Codes 

            0  Pointer indicates the error 

            1  Missing a Required Option        [RFC1108] 

            2  Bad Length 

 

 

 13     Timestamp                                [RFC792] 

 

        Codes 

            0  No Code 

 

 14     Timestamp Reply                          [RFC792] 

 

        Codes 

            0  No Code 

 

 15     Information Request                      [RFC792] 

 

        Codes 

            0  No Code 

 

 16     Information Reply                        [RFC792] 

 

        Codes 

            0  No Code 

 

 17     Address Mask Request                     [RFC950] 

 

        Codes 

            0  No Code 

 

 18     Address Mask Reply                       [RFC950] 

 

        Codes 

            0  No Code 

 

 19     Reserved (for Security)                    [Solo] 

 

 20-29  Reserved (for Robustness Experiment)        [ZSu] 

 

 30     Traceroute                              [RFC1393] 

 

 31     Datagram Conversion Error               [RFC1475] 

 

 32     Mobile Host Redirect              [David Johnson] 

 

 33     IPv6 Where-Are-You                 [Bill Simpson] 

 

 34     IPv6 I-Am-Here                     [Bill Simpson] 
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 35     Mobile Registration Request        [Bill Simpson] 

 

 36     Mobile Registration Reply          [Bill Simpson] 

 

 39     SKIP                                    [Markson] 

 

 40     Photuris                                [RFC2521] 

 

 Codes 

            0 = Bad SPI 

            1 = Authentication Failed 

            2 = Decompression Failed 

            3 = Decryption Failed 

            4 = Need Authentication 

            5 = Need Authorization 

 

41-252  Unassigned 

 

253     RFC3692-style Experiment 1 (*)        [RFC4727] 

254     RFC3692-style Experiment 2 (*)        [RFC4727] 

 

   (*)  It is only appropriate to use these values in explicitly- 

      configured experiments; they MUST NOT be shipped as defaults in 

      implementations.  See RFC 3692 for details. 

 

ICMP Extension Objects Classes and Class Sub-types - per [RFC4884] 

Registration Procedures:  

0-246 First Come First Serve 

247-255 Private Use  

 

Object 

Class 

Value   Class Name                  Reference 

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

  1     MPLS Label Stack Class      [RFC4950] 

 

        Sub-types                          [RFC4950] 

     C-Type       

           0          Reserved                      [RFC4950] 

           1          Incoming MPLS Label Stack     [RFC4950] 

           0x02-0xF6  Available for assignment      [RFC4950] 

           0xF7-0xFF  Reserved for private use      [RFC4950] 

 

        Allocation Policy: C-Type values for Class-num 1 are  

        assignable on a first-come-first-serve (FCFS) basis 

        [RFC2434]. 
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Bijlage 6:Wep-encryptie in drie seconden gekraakt 
Bron: http://www.computertotaal.nl/web/Artikelpaginas/Nieuws-artikel/Wep-encryptie-in-    

          drie-seconden-gekraakt.htm  

  
Dat het wep-protocol met enige kennis van zaken te kraken is, was al bekend. Maar dat het 
ook in drie seconden kan, is nieuw.  
Drie Duitse computerwetenschappers aan de universiteit van Darmstadt gaan hun 'hack' dit 
weekeinde demonstreren op een beveiligingsconferentie in Hamburg. 
 
Wep (wired equivalent privacy) is een door het IEEE erkende methode om gegevens te 
versleutelen.die via wifi worden verstuurd. Onderzoekers toonden in 2001 aan dat de 
toegepaste RC4-sleutel makkelijk te kraken is, al waren daarvoor wel enkele tot tientallen 
uren nodig. 
 
Desondanks raden de onderzoekers bedrijven aan niet op wep, maar op een ander, robuuster 
encryptieprotocol te vertrouwen. "Afhankelijk van je skills, kost het slechts een paar minuten 
tot een uur om naar wpa te switchen. Als je niet wilt dat je gegevens op straat komen te 
liggen, moet je geen wep gebruiken", aldus Tews. 
Drie seconden  
Volgens de Duitse onderzoekers kost het nu nog maar drie seconden om een 104-bit wep-
sleutel uit een verzameling datapakketten te extraheren, bij gebruik van een simpele Pentium 
M-processor. Daardoor wordt het mogelijk om realtime gegevens te stelen van iemand die 
door een kantoor heenloopt. 
 
"We denken zelfs dat we wep met een pda of mobiele telefoon kunnen kraken, als deze met 
de benodigde hardware is uitgerust", stelt Erik Tews, een van de drie onderzoekers.  
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