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Sammanfattning 

I denna rapport beskriver jag min undersökning av en metod för detektering av 
långsam portskanning i ett system som utför realtidsanalys.  
Portskanning används som en rekognoceringsmetod bland illasinnade aktörer i IT-
världen. Det används för att bilda en uppfattning om eventuella svagheter som kan 
finnas i ett nätverk.  
Långsam portskanning används för att lura ev. Detekteringssystem och därmed 
kunna skanna utan att upptäckas.  
Detektering av långsam portskanning kan vara resurskrävande för arbetsminnet då 
en stor buffer traditionellt upprättas för att analysera nätverkstrafik över en längre 
tidsperiod. Det finns även lösningar som analyserar nätverksflöden, vilket istället 
innebär en förlust av information och att port skanning ej kan upptäckas i realtid.  
Jag har skapat ett detekteringsystem där jag undersöker möjligheten att använda 
en databas för detektering av långsam portskanning. Det görs i ett system som ana-
lyserar paket i realtid.  
Resultatet blev ett program som klarar av just det. Det upptäcker vanliga portskan-
ningsattacker i realtid och långsamma attacker via presentation i en databas.  
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Abstract 

In this report I describe my investigation of a method for slow port scanning detec-
tion in a real-time analysis system.  
Port scanning is used as a reconnaissance technique used by perpetrators in the IT 
world. It is used to form an idea of any vulnerabilities that may exist in a network. 
Slow port scanning is used to try to bypass detection systems and thus able to per-
form a scan without being detected. 
Slow port scanning detection may be resource-intensive for the computer memory 
since a large buffer is traditionally established to analyze network traffic over a 
longer period of time.  
There are also solutions that analyze netflow data, which provides less information 
and is unable to detect port scanning in real time. 
I have created a detection system where I investigate the possibility of using data-
base in order to detect slow port scanning. The method is part of a system that ana-
lyzes real-time packages.  
The result is a program is capable of doing just that. It detects regular port scan 
attacks in real time and slow attacks through presentation of the database.  

Keywords 
IDS, port scan, Snort, C#, Intrusion, detection, system, SharpPcap 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Långsam portskanning är en metod som används av illasinnade aktörer för att un-
vika att bli upptäckta av traditionella IDS(Intrusion Detection System), genom att 
undersöka portar med en längre tids mellanrum.   

Att detektera långsam portskanning är ett problem som kräver att man tittar på 
nätverkstrafik över tid. Detta innebär traditionellt att man måste utnyttja stora 
mängder minne eller offra detaljerad realtidsundersökning av paket för att istället 
titta på nätververksflöden, eller NetFlows [1]. Flödesdata tar längre tid att samla 
och därmed förlorar man förmågan att varna om hoten i realtid.  
Flödesdata innehåller inte heller fullständig data från paketen, vilket gör att man 
inte kan använda dem för att upptäcka många andra hot i ett system.  

Jag ska undersöka om det är möjligt att vid realtidsundersökning av rå nätverkstra-
fik lagra relevant metadata i en databas och på så vis effektivt kunna fånga lång-
samma portskanningsprocesser.  

Denna approach kommer att kosta hårddiskutrymme, men fördelen är att man 
kommer att använda mindre arbetsminne vilket innebär  att ett system som använ-
der denna metod för detektering av portskanning kan använda arbetsminnet till 
andra procedurer utan att tappa nätverkspaket under hög belastning.  

Motivationen till detta är att kunna detektera både traditionella och långsamma 
skanningsattacker. Detta i ett system som jobbar på rå paketdata och därmed i för-
längningen även kan detektera andra attacker som ett IDS kan behöva leta efter. 
Processen bör förhindra att detekteringen av skanners tar upp för stora resurser, i 
första hand arbetsminne. En buffer kan bli enormt stor under hög nätverksbelast-
ning vilket kan leda till att många paket inte blir undersökta.  
Att flytta en stor del av bufferns jobb till en databas kan drastiskt förbättra pre-
standan.  

Frågor som kommer besvaras undersökningen:  

• Går det att att i ett realtidsystem extrahera metadata från skanningsrelate-
rade paket och lagra dessa i en databas och på så sätt skapa en lightversion 
av resultaten som uppnås med flödesdata?  
 

• Kommer detta att öppna upp för användning av en mindre bufferstorlek 
medan man ändå kan upptäcka långsamma portskanningsattacker?   
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1.2 Målsättning 
Målet med arbetet är att skapa ett system som visar att det är möjligt att lösa pro-
blemet som beskrivs ovan. Detta genom att skapa ett program som klarar av att 
detektera skanningsattacker i realtid och samtidigt extrahera metadata liknande 
den som man kan få genom att använda netflows. Metadatan ska sedan lagras i en 
databas där den kan analyseras i efterhand.  
Programvaran bör kunna använda en betydligt lägre bufferstorlek än vad som trad-
itionellt används av system för att detektera protskanning.  

Programmet ska kunna:  

• Läsa rå nätverkstrafik i realtid 
• Känna igen enkla portskanningssignaturer och generera varningar i realtid 
• Lagra relevant metadata i en databas 
• Analysera informationen i databasen och visa relevanta resultat 

Detta kommer att visa om metoden skulle kunna fungera i ett IDS system och om 
det finns några direkta problem med metoden.  

Det är viktigt att programmet jobbar med data från fullständiga paket. Det innebär 
att man i förlängningen kan använda systemet för att fånga andra hot, som behöver 
en djupare analys.  

 

1.3 Avgränsningar 
Den metod jag avser undersöka kommer att fokusera på portskanning i TCP 
protkollet då dessa är de vanligaste metoderna. Metoden kommer att försöka de-
tektera SYN-skanning, TCP connect och Stealth scans.  
 

 



 
 
 
 

3  |  TEORI OCH BAKGRUND 

2 Teori och bakgrund 

2.1 Bakgrund 
Digitala nätverk är idag en grundpelare i vårt samhälle. Alla företag och de allra 
flesta privatpersoner har ett privat nätverk och är uppkopplade mot internet.  
Nätverken används flitigt för att underlätta kommunikation mellan både männi-
skor och automatiserade system.  

Nätverk är uppbyggda för att främja kommunikation mellan olika enheter och även 
mellan andra nätverk. Kommunikationen är global såväl som lokal. Det är en väg ut 
mot andra användare och enheter och samtidigt en väg in till systemet eller använ-
daren.  

Illasinnade aktörer eller spionorganisationer kan utnyttja dessa kommunikations-
länkar till att komma över privat data, ta kontroll över eller avlyssna enheter an-
slutna till ett nätverk.  

Med tanke på hur enorm användningen av nätverk är och att det finns ett behov av 
att ansluta sina privata enheter till ett nätverk för att fungera i världen vi lever i 
idag, så behövs också lösningar på hur vi kan skydda oss mot de attacker som sker 
över nätverken.  

Många säkerhetsåtgärder finns redan inbyggt i själva nätverksarkitekturen och i de 
protokoll som används för att skicka data över länkarna. Det finns ofta även säker-
hetsårgärder inbyggt i systemen som använder nätverket, t.ex. i operativsystemet 
på en dator. Trots detta så finns det många möjligheter att ta sig runt dessa säker-
hetsåtgärder.  

Ett första steg mot att försvara sig är att försöka detektera och förutse nätverksat-
tacker.  

Genom att analysera den data som passerar en enhet kan man försöka identifiera 
attacker eller förberedelser till attacker och därigenom förhindra eller förebygga 
dessa.  

En av vanlig approach till en attack över nätverk är att först ta reda på vilka portar 
som är öppna och därmed kan vara föremål för en attack. Detta brukar göras via en 
så kallad portskanning. Portskanning kan göras på flera olika sätt.  
Det är därför viktig att kunna känna igen dessa metoder och varna om det ser ut 
som att någon försöker skanna portarna på ens nätverk.  
Det finns många sätt för en hackare att försöka dölja sina försök att skanna nät-
verksportar, det finns så kallade stealth scans som inte automatiskt loggas, man 
kan även fragmentera sina paket för att varje paket ska se oskyldigt ut, men blir 
effektivt när det sätts ihop, vilket ofta sker efter att paketen redan kontrollerats. En 
annan vanlig approach är att skanna långsamt, eftersom detektionsystem ofta in-
spekterar trafik i realtid och kan inte koppla ihop event som är separerade över en 
längre tid.  
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Detta är inriktningen för denna rapport. Jag ska undersöka om det går att effektivt 
detektera skanningsmetoder som försöker undvika upptäkt genom att tra ut på 
skanningsförloppet.  

2.2 Portskanning 
Portskanning är en metod som nätverksadministratörer kan använda för att analy-
sera sitt eget nätverk.  
Metoden kan också användas av illasinnade aktörer för att ta reda på vilka portar i 
ett system som är öppna, för att sedan försöka exploatera en svaghet som kan fin-
nas i programvara som använder en öppen port.  
Man analyserar då ett större antal portar på ett system genom att skicka med-
delanden till dem och se vad man får för svar. Ungefär som att knacka på flera dör-
rar i ett hotell för att se vilka som kommer att öppna.   
Det kan också användas för att analysera en enda port över ett nätverk, i de fall det 
finns ett nytt, troligtvis opatchat sätt att utnyttja den porten.  
För att använda en liknande analogi, så är detta ungefär som att knacka på dörren 
till flera olika hus för att se om någon öppnar på framsidan.  

Det finns många olika tekniker för att skanna portar:  

• TCP connect – Kontaktar portar på samma sätt som en vanlig applikation 
skulle göra, med TCP-protokollets trevägshandskaning. Om TCP-
handskakningen går igenom så är porten öppen, annars är den stängd. 
Nackdelen är att denna typ av anslutning ofta loggas av systemen, speciellt 
om det inte kommer någon data efter att anslutningen upprättats. Metoden 
är även långsam jämfört med andra. [2] 
 

• Syn scan/Half open – Denna metod skickar en förfrågan om anslutning på 
samma sätt som TCP connect, genom att skicka ett SYN-paket till porten. 
Svarar porten med SYN+ACK så är den öppen, kommer det ett RST-paket 
tillbaka är den stängd. Skillnaden är att anslutningen aldrig etableras, ef-
tersom syn skanningen hoppar över den tredje och avslutande delen i TCP-
protokollets trevägshandskaning. [2] 
 

• Stealth scan – Denna typ av scan utvecklades för att försöka undvika IDS sy-
stem och brandväggar genom att inte skicka paket med SYN-flaggan satt. 
Den går ut på att man skickar paket som normalt inte ska förekomma. Man 
kan sätta vilka flaggor man vill i paketet utom, SYN, ACK och RST. Om en 
port är stängd får man ett RST-paket som svar, är den öppen svarar inte por-
ten alls.  
Detta fungerar mot maskiner som följer RFC 793 standarden för TCP-
protokollet.  
Vanliga metoder är: Null scan – Utan flaggor, FIN scan – Bara FIN-flaggan 
satt och XMAS scan med FIN, PSH och URG flaggorna satta. [2] 
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2.2.1 Långsam portskanning 
Långsam portskanning är en metod för att undvika att bli upptäckt av ett IDS eller 
brandväggar. En långsam skanning kan använda vilken skanningsteknik som helst.   
Skillnaden är att istället för att skanna många, ibland tusentals portar i sekunden, 
så har man ett längre intervall mellan varje undersökning av en port.  
Det kan vara allt mellan några sekunder till flera minuter, timmar eller dagar. Ju 
längre tid, desto svårare att upptäcka. Det tar såklart också mycket längre tid att 
slutföra en portskanning på detta sätt.  

Normalt tittar IDS på data i realtid och lagrar information om anslutningar mot 
nätverket i en buffer. Buffern är tidsbegränsad för att unvika att minnet fylls upp 
med information om gamla anslutningar. Detta gör att man kan hitta portskan-
ningsförsök som skannar flera portar under den tidsrymden. Om en illasinnad ak-
tör är medveten om hur lång denna tidrymd är, så kan denne anpassa sitt intervall 
för att undvika att bli upptäckt.  

 

2.2.2 Nätverksflöden – Netflows 
Netflows är egentligen en överlägsen metod för att detektera portskanning. Net-
flows samlar metadata om flöden. Ett flöde kan enklast beskrivas som en fullstän-
dig konversation mellan två maskiner. Data som samlas in är bl.a. när anslutningen 
upprättades, vilka IP-addresser som är inblandade, vilka portar dessa kommuncie-
rar på och hur många paket som skickades under anslutningen  [1].  

Detta ger en effektivare insamling av data som rör portskanning och när den väl är 
insamlad är det en enkel sak att lagra allt i en databas.  
Nackdelen är att netflows enbart jobbar på metadata, vilket är tillräckligt för att 
detektera portskanning. Vill man även analysera andra hot så behöver man rå pa-
ketdata.  
Man måste även samla data under en viss period innan man kan arbeta med den, 
vilket gör att det inte går att detektera skanningen i realtid.  
Man kan argumentera att en nätverksadministratör antagligen inte agerar på en 
portskanning så fort den kommer in ändå, vilket rättfärdigar användning av nät-
verksflöden för ändamålet.  

Min lösning är ett försök att ge det bästa av båda världar. Realtidsupptagning av 
paket i sin helhet som möjliggör för realtidsanalys av portskanning och andra at-
tacker. Samtidigt simuleras en light-version av flödesdata genom att extrahera me-
tadata och skicka det till en databas.  
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2.3 Relaterade arbeten 
Det finns många metoder för att detektera portskanning.  

I [3] undersökt detektering av nätverksskanning med hjälp av flödesdata. Att läsa 
flödesdata istället för paket gör att man får mindre detaljer att jobba med, men gör 
processen snabbare vilket är fördelaktigt i nätverk med hög bandbredd.  
Författaren fann svårigheter att skilja mellan legitim data och portskanning till stor 
del på grund av att informationen som finns att tillgå vid flödesdata inte verkade 
fullt tillräcklig.    

Författarna av [4] använder sig av SNORT, ett existerande IDS, för att skapa egna 
regler för att känna igen stealthportskanning. Metoden använder sig av regler som 
känner igen vanliga beteendemönster i skanningsmetoderna. Detta fungerar väl 
mot standardmetoderna i känd skanningsprogramvara. Om en illasinnade aktör 
väljer att ändra beteendet så kommer det kanske inte att upptäckas.  

[5] Använder sig av en liknande metod som beskrivs i [4]. Undersökningen i [5] 
riktar sig dock enbart mot stealthskanning och försöker sig inte ens på synskan-
ning. De använder sig sen av en databas för presentation. Regelbaserad detektering 
av stealthskanning är väldigt effektiv då stealthskanning inte beter sig som normal 
trafik.  

Metoden i [6] beskriver ett system som ska detektera långsam portskanning genom 
att dela in ip-adresser i tre kategorier; normala, suspekta och skanners.  
Normala adresser är normal legitim trafik och skanneradresser är igenkända hot. 
De suspekta adresserna plockas ut på ett signaturbaserat tillvägagångssätt. Till ex-
empel blir en adress markerad som suspekt om den försöker nå en stängd port.  
Trafiken analyseras över en förutbestämd tidperiod i realtid, adresser som har 
markerats som suspekta lagras i minnet för att kunna kontrolleras över flera tids-
perioder. Nackdelen med denna metod är att det kräver mycket arbetsminne och 
längre perioder kommer innebära förluster i mängden analyserad trafik.  

I [7] beksrivs en metod för att öka detektering av långsam portskanning med hjälp 
av BRO, ett redan existerande IDS. Genom att lägga in egna regler i configuration-
en för BRO lyckas de att detektera fler typer av skanningsmetoder och få bättre re-
sultat än BROs originalscript. De lyckas med detta främst genom att öka tidsrym-
den som BRO tittar på, men även genom att förbättra reglerna för FIN och XMAS 
scan genom att titta på hur anslutningsförsöket behandlas av klienten.  

Detektering av långsam portskanning med hjälp av nätverksflöden beskrivs i [8]. 
Metoden går ut på att fånga nätverksflöden och bygga en databas av metadata med 
hjälp av dessa. Denna metod fungerar utmärkt för att fånga långsamma portskan-
ningar. En fördel är att den fångar alla typer av scanningsmetoder, man får dock 
aldrig reda på vilken specifik metod som används. Man kan inte heller få någon 
varning i realtid då systemet samlar flöden under en viss period innan datan skick-
as vidare till databasen.  
Eftersom metadata från alla anslutningar lagras i en databas så är tidperioden för 
analys endast begränsad av hårddiskutrymmet. Detta är också nackdelen, att spara 
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info om alla flöden kan ta väldigt mycket plats och innebär att det kommer finnas 
enorma mängder irrelevant data i databasen.  

 
 

2.4 Existerande programvaror 
 

2.4.1 Bro 
Bro är ett open source NIDS som passivt undersöker nätverket för suspekt aktivitet.  
Bro kan analysera data ända upp till applikationslagret och klarar av att leta efter 
signaturer, särskilda händelelser och avvikande aktivitet.  
Bro har sitt eget scriptspråk och med hjälp av det kan man skriva sina egna regler 
och skräddarsy programmet efter sina egna behov.  

Bro klarar självklart av att detektera portskanning.  
Reglerna för detektering av portskanning i Bro finns i filen scan.bro.  

Defaultvärdena sätter en tidsrymd på 5 minuter för detektering av portskanning. 
Detta är en ganska stor tidrymd som klarar av att fånga många långsamma 
portskanningsmetoder. Tröskelvärdet för att en adress ska räknas som skanner är 
15, vilket innebär att en skanning där ett paket var 21:a sekund inte skulle detekte-
ras.  

Detta och mer information om bro finns i deras dokumentation. [9] 

 

2.4.2 Snort 
Snort är ett annat open source IDS som kan fånga, analysera och logga IP paket i 
realtid. Snort har en mängd preprocessorer och kan detektera en mängd olika at-
tacker och skanningar.  

Snort har möjlighet att detektera mycket mer än bara portskanning, bl.a. försök till 
fingerprinting av operativsystemet, buffer overflows, Common Gateway Interface 
och Server Message Block probes. [10] 

Preprocessornera i snort är regelbaserade och reglerna kan ställas in av använda-
ren genom att manipulera konfiguerationsfilerna.   

Snorts motor för portskanning är SfPortscan.  

sfPortscan har tre säkerhetsnivåer; låg, medel och hög.  
Dokumentationen nämner dock bara att den låga nivån tittar på data i ett 60 se-
kunder långt tidsfönster. Huruvida detta tidsfönster blir större vid en ökad nivå 
finns det ingen information om.  
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Ett tidsfönster på 60 sekunder går att ta sig förbi, även för den med ett relativt kort 
tålamod.  

Detta och mycket mer kan hittas i Snorts dokumentation. [11] 
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3 Metoder och resultat 

3.1 Metodik 
Metoden jag tänkt undersöka kombinerar signaturbaserad teknik med en databas 
av metadata som samlar upp information om paket för att man ska kunna granska 
dem över en längre tidsperiod.  

Jag kommer att utveckla en prototyp för systemet där jag kan undersöka hur väl 
det fungerar. Jag kommer även att jämföra detta mot Snort, som är ett välkänt IDS.  

Det är alltså en expermientell metod jag kommer använda.  

3.2 Strategi 
Systemet kommer att ha fyra grundläggande funktioner.  
Det ska kunna:  

• Fånga nätverkspaket i realtid.  
 

• Analyserar paketen, markera suspekta paket, paket från igenkända scan-
ningsattacker och generera varningar i realtid.  
 

• Lägga in metadata från markerade paket i en databas.  
 

• Presentera data på ett sätt som visar om man kan ha blivit utsatt för långsam 
portskanning.  

 

Paket kommer att märkas i realtid, antingen som scanners eller suspekta. Märkta 
paket kommer att sparas, paket som inte blir märka sparas inte.  

Anledningen till att bara suspekta paket ska lagras är för att spara på resurser. Att 
spara alla flöden som [8], tar enormt mycket plats. Även om lagringsutrymme är 
billigt idag så finns det ingen anledning att spara alla paket, när man bara behöver 
en bråkdel.  

Jag kommer att skriva programmet i programspråket C# då detta är det program-
språk som använts mest under utbildningen. Java hade varit ett annat alternativ då 
det öppnar upp för användning på fler plattformar.  
Eftersom jag inte vet hur långt in i programmeringen jag behöver läsa in mig så 
tycker jag att C# är det bättre valet, då det är det språk jag är mest bekeväm med.  
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3.3 Verktyg 
 

3.3.1 Microsoft Visual Studio 2017 
För utveckling av C# använder jag Microsoft Visual Studio 17, ett kraftfullt IDE ut-
vecklad at Microsoft, precis som programspråket.  

Visual Studio är ett världsledande IDE för både privat och kommersiellt bruk. Det 
innehåller enormt många funktioner och mallar som underlättar vid programut-
veckling.  
Visual Studio har en enastående debugger som gör att man snabbt och enkelt kan 
undersöka och hitta problemen i sin kod.  
Intellisense kommer med förslag medan man skriver, beskriver funktioner och rät-
tar till syntaxer medan man skriver sin kod.  
Man har självklart tillgång till alla .NET bibliotekens funktioner.  

I installationen följer även allt man behöver för att sätta upp och ansluta till en lo-
kal databasfil, vilket är något jag kommer att använda i mitt program.  

Detta är ett IDE som verkligen gör det bekvämt att utveckla program och det finns 
ingen anledning för mig att överväga något annat alternativ för programmering i 
C#.  

Mer information om Microsoft Visual Studio finns i [12] 

3.3.2 SharpPcap 
För att fånga nätverkstrafik och analysera den kommer jag att använda SharpPcap 
som är ett ramverk till .NET baserade programspråk.  

SharpPcap använder sig utav programmet WinPcap för att fånga paket.  

SharpPcap erbjuder ett enkelt API för att asynkront fånga paket och skicka paketen 
till den applikation man utvecklar. Därifrån är det bara att lagra paketen och börja 
arbeta med dem.  

I SharpPcap finns också PacketDotNet som är utgivet av samma utvecklare. Pack-
etDotNet är ett effektivt ramverk som gör det enkelt att ta fram relevant data ur 
nätverkspaket, från OSI nivå 2 (Datalänk/Ethernet) till nivå 4 (TCP).  

PacketDotNet kommer att vara ovärdeligt vid analys av de fångade paketen.  

Mer info om SharpPcap finns i [13] och [14], info om PacketDotNet finns i [15].   

 

 



 
 
 
 

11  |  METODER OCH RESULTAT 

3.3.3 C# 
C# är ett objektorienterat programspråk. Det är utvecklat av Microsoft som en del 
av .NET plattformen. [16]  

C# är ett lättanvänt programspråk som fungerar väl på alla Microsofts modärna 
plattformar, vilket är föga förvånande.  
Som tidigare nämnt så är ett av huvudargumenten till att jag väljer detta språk att 
jag redan är relvativt förtrogen med det.  
Utöver det så är det ett kraftfullt och robust språk som genererar väldigt tydlig kod 
om man inte aktivt försöker sig på motsatsen.  

Mer info om C# finnas att finna i [16].  
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3.4 Programmet 
Det program jag har skrivit körs främst i ett konsollfönster, när programmet av-
bryts öppnas ett fönster som visar data från databasen. Datan ger endast en över-
sikt över vad som har hänt. Man kommer att kunna se vilken IP som är misstänkt 
och hur många portar den har fösökt nå, även hur många portar som skickat ett 
RST paket som svar till IP-adressen. Ett RST svar är indikativt för en stängd port.  

När programmet startar så initieras alla trådar som kommer köras och de variabler 
som kommer användas av alla delar i programmet.  
Användaren får sen välja vilket nätverksinterface denne vill avlyssna trafiken på.  

När användaren valt nätverksinterface så startas alla trådar och upptagning av pa-
ket börjar. 
Paketupptagning, konsoll och analys körs parallelt på olika trådar för att inte 
hindra varandra från att exekvera. En så kallad task är upprättad som skriver till 
databasen. Detta körs asynkront men inte i en specificerad tråd, utan operativsy-
stemet delar ut en tråd när den behövs.  

Underprogrammets gång skriver konsollen kontinuerligt ut statistik rörande pack-
etupptagningen.  

När man samlat data och vill sluta fånga paket, gör man det genom att trycka på 
returntangenten. När det sker så skrivs den sista datan till databasen och presen-
tationsfönstret öppnas efter att man tryckt på  returtangeten ännu en gång.  

Mitt program är bara en prototyp och det finns så klart mycket mer man kan göra. 
Jag är dock tvungen att hålla mig till det som är relevant till undersökningen för att 
hålla mig inom tidsramen.  

3.4.1 Paketupptagning 
För att fånga upp paket använde jag mig av ramverket SharpPcap som beskrivs i 
avsnitt 3.3.2.  
Jag utgick ifrån ett färdigt exempel [17] från utvecklaren som jag modifierade efter 
mina behov.  
Koden går under licensen: The Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) [18].  

Proceduren är väldigt enkel. En lista över WinPcap kompatibla interface listas i 
konsollfönstret och användaren får välja vilket som ska avslyssnas.  
Ett filter läggs på för att enbart lyssna efter TCP paket, eftersom det är dessa jag är 
intresserad av att analysera. 
Därefter börjar programmet fånga paket asynkront och skickar dem till en lista som 
kan läsas av analysproceduren.  
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3.4.2 Analys av paketen 
När paketen fångats analyseras de så att vi kan ta reda på om vi är utsatta för en 
portskanningsattack eller inte.  

Analysproceduren körs i en egen tråd så att programmet kontinuerligt ska kunna 
fånga paket, analysera dem och skriva ut meddelanden i konsollfönstret utan up-
pehåll.  

Proceduren börjar med att skapa en referens till listan som fylls på av paketupptag-
aren, listan fungerar som en kö under analysen. Den ger sedan paketupptagaren en 
ny, tom lista att fylla på medan analysen pågår. Efter detta börjar själva analysen.  

Analysen använder generaliserande metoder för att detektera portskanning. Man 
får t.ex. inte reda på exakt vilken typ av skanningsmetod som används, det är en-
bart uppdelat mellan Syn/TCP och Stealth scan.  
Algoritmen klarar dock av att fånga alla typer av TCP-skanning, utom ackskanning 
ändå.  

Algoritmen börjar med att kontrollera om paketet är inkommande eller utgående 
genom att jämföra avsändarens hårdvaruadress med interfacets hårdvaruadress. 
Till skillnad från att jämföra IP-adresser gör denna metod att man kan se vilket håll 
paketet är påväg till oavsett om det kommer från IDS-maskinen eller en annan lo-
kal enhet.  Detta eftersom avsändarens hårdvaruadress ändras för varje hopp mel-
lan olika enheter.  
Metoden förutsätter att maskinen använder olika interface för att kommunicera 
lokalt och globalt i de fall då trafik förväntas passera enheten mot andra enheter. 
Om samma interface används för båda typerna av trafik kommer trafiken att analy-
seras både när den tas emot och när den skickas vidare till andra enheter, vilket 
skapar problem.  
Om man vill använda ett enda interface skulle man behöva filtrera på alla lokala IP-
adresser istället för en enda mac-adress.  
Man kan även köra programmet på ett enda interface om man kör det på en enskild 
enhet, som slutanvändare.  

3.4.2.1 Inkommande paket 

3.4.2.1.1 Detektering av Stealth scan 
För ett inkommande paket så kontrolleras först flaggorna i paketet för att ta reda 
på om det rör sig om en stealth scan. Gemensamt för alla Stealth scans är att ingen 
av flaggorna SYN, ACK eller RST finns närvarande. Vilket även innebär att paketet 
är ett ogiltigt TCP-paket.  
Finns ingen av dessa flaggor så kontrolleras det om paketet kommer från en redan 
känd skannare eller om det är en ny skanning. Därefter extraheras metadata som 
lagras för överföring till databas.  
Rör det sig om en ny skannare så skrivs ett meddelande ut i konsollen och avsända-
rens IP-adress lagras i minnet som en känd skannare för att snabbt känna igen fler 
paket från den adressen.  
Eftersom Stealth scans har en så tydlig signatur räcker det med ett enda paket för 
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att avgöra att det är något som inte står rätt till. Här behövs alltså ingen extra me-
tod för långsam detektering.  

Om paketet inte är en stealth scan så kontrolleras om det kan vara en Syn scan eller 
TCP connect scan.  

3.4.2.1.2 Detektering av TCP connect och Syn scan 
Metoden för att göra detta går ut på att kontrollera om samma IP-adress nyligen 
har försökt skapa anslutningar till ett flertal portar.  
 
Först kontrolleras om paketet försöker skapa en ny anslutning. Detta görs genom 
att titta på flaggorna i paketet. Ett paket som har en Syn-flagga, men ingen Ack-
flagga är indikativt för en ny anslutning. Det är första steget i TCP protokollets tre-
vägshandskaning.  

Visar det sig att paketet är ett Syn-paket så kontrolleras även här om det om det rör 
sig om en redan känd skannare. Om det är så, så extraheras metadatan för överfö-
ring till databasen.  
 
Är det inte en känd skannare så jämförs avsändarens IP-adress och destinations 
porten från paketet med dem i programmets paketbuffer.  
Paketbuffern är 10 sekunder lång och rensas mellan varje gång en paketkö har ana-
lyserats. Alla anslutningsförsök utifrån under de senaste 10 sekunderna finns alltså 
att jämföra med.  
Om antalet portar som IP-adressen försökt nå är lika många eller fler än ett visst 
tröskelvärde, så kommer paketet flaggas som skanner och metadata läggs till för 
databasöverföring och IP-adressen sparas i minnet som en känd skanner.  

Ju lägre tröskelvärde man har, desto större risk för falska positiva. Man vill ha ett 
tröskelvärde som är så lågt som möjligt, för att inte missa några skanningsattacker, 
men inte så lågt att programmet kommer att ge utslag vi normal användning.  
På mitt eget system, under normal användning, fungerar ett tröskelvärde på 5 por-
tar utmärkt. Det är trots allt få legitima aktörer som försöker ansluta till en privat 
dator på ett flertal portar. Används systemet på en server som erbjuder servicar på 
många portar så får man anpassa tröskelvärdet för det ändamålet.  

Om undersökningen ger utslag så extraheras metadata och lagras för överföring till 
databas och avsändarens IP-adress lagras i minnet som en känd skannare. Det 
skrivs även ut ett meddelande i konsollen som talar om vad som händer.   

Det sista som händer, om inget av ovanstående har gett utslag, är att programmet 
kntrollerar om paketet kommer från en känd suspekt källa, om den gör det så lag-
ras metadata för att sändas till databasen.  
Detta kontrolleras sist, om inget av det ovan är sant. Detta för att inte en suspekt 
aktör fortsätter att vara suspekt för evigt, då de första paketen i en pågående Syn-
/TCP connect-skanning kommer att markeras som suspekta innan attacken känns 
igen.  
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Slutligen, om det inte rör sig om en pågående attack, så kommer paketet läggas till i 
buffern för att kunna jämföras med nya inkommande paket.  
Rör det sig om en pågående attack behöver paketet inte buffras, då skannarens IP-
adress redan finns lagrad i en egen lista.  

 

3.4.2.2 Utgående paket  
Det är när vi analyserar de utgående paketen som vi riktar oss mot långsam skan-
ning.  
Om paketen är utgående så kontrolleras om paketet har RST flaggan satt. RST flag-
gan är indikativt för att någon har försökt nå en stängd port enl RFC 793.  
Därefter kontrolleras det om paketet kommer från en redan känd skannare, om så 
är fallet så läggs paketets metadata till för överföring till databasen.  
Om inte, så läggs metadatan till för överföring till databasen, samt läggs till som 
känd misstänkt.  
Det finns ingen kontroll för om det redan är en känd misstänkt då den listan bara 
kan innehålla unika värden, så dubletter kommer automatiskt att tas hand om.  

Denna metod är generisk och kommer kunna fånga alla typer av långsam skanning 
på TCP protokollet.  

Flödesscheman för analys av inkommande och utgående paket finns i bilaga A.  

 

3.4.3 Paketbuffern 
Paketbuffern används för att kunna detektera TCP scanning i realtid. Paketbuffern 
innehåller alla paket som försökt initiera en anslutning under de senaste 10 sekun-
derna.  
 
Buffern rensas varje gång analystråden blir klar med en kö och alla data äldre än 10 
sekunder tas bort. Paket ur nästa kö kommer att läggas ovanpå den existerande 
buffer och därmed blir buffern en aning längre än 10 sekunder lång innan den ren-
sas.  

3.4.4 Skriva till och läsa från Databas 
Jag har skrivit en klass som klarar av att skriva till en databas med hjälp av LINQ, 
en del i .NET som hjälper till att kommunicera med databaser.  

Klassen innehåller enbart metoder som är relevanta för projektet.  

Själva databasen är enbart en lokal databasfil, vilket fungerar utmärkt för ändamå-
let. I ett riktigt scenario använder man med fördel en riktig databas.  

Databasen har två tabeller, en för skanners och en för misstänkta paket.  

Metadatan som lagras är:  
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• Tidsstämpel 
• Protokoll 
• Avsändarens IP 
• Avsändarens Port 
• Paketets riktning (Inkommande/utgående) 
• Destinations IP 
• Destinations Port 
• TCP flaggor 

Under skrivning till databasen kontrolleras paket som är markerade som suspekta. 
Om avsändaren eller mottagaren av dessa paket vid ett senare tillfälle har detekte-
rats som skannare som kommer de suspekta paketen att markeras om och hamna i 
rätt tabell.  

Skrivning till databasen sker var 30:de sekund.  

3.4.5 Presentation 
Jag har valt att presentera min data på ett liknande sätt som Malmedal [8] presen-
terar sin flödesdata.  

Jag tar fram data som visar hur många portar varje IP-adress har försökt nå. Jag 
sorterar därefter så att de adresser som försökt nå flest portar hamnar överst.  

Jag presenterar både Skanners och Misstänkta paket. Man kan se hur många por-
tar IP adressen försökt nå samt hur många av dessa som genererade ett RST svar. 
Dvs. hur många portar som var stängda.  
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3.5 Resultat 

3.5.1 Verktyg 

3.5.1.1 Nmap 
Nmap är den kanske mest kända portskannern som finns. Den klarar av att köra 
alla typer av TCP skanning och mer därtill. Nmap kommer att fungera perfekt för 
test av programmet. Mer information om programmet finns i [19].  

3.5.1.2 ZenMap 
ZenMap erbjuder en fönsterbaserad version av Nmap för Windowsanvändare.  

3.5.1.3 TCP Replay 
TCP Replay är ett program som tillåter simulering av nätverkstrafik. Programmet 
använder en pcap fil och repeterar datan som finns på den. Man kan ställa in hur 
stort trafikflöde man vill att programmet ska simulera.  

Detta är ett utmärkt program för att simulera ett realistiskt scenario för program-
met att testas i.  
Mer information om programmet finns i [20] 

3.5.1.4 Oracle VM VirtualBox 
VirtualBox är ett verktyg från Oracle som gör att man kan virutalisera en eller flera 
maskiner på sin dator.  
Med hjälp av detta verktyg kan man alltså simulera användningen av flera datorer 
även om man bara har en  fysisk dator tillgänglig.  

Information om VirtualBox finns i [21].  

3.5.1.5 WAN Killer 
Wan killer [22] är en nätverkstrafiksgenerator för prestandatester av nätverk. Pro-
grammet kan skapa godtycklig trafik på TCP och UDP protokollen.  
Man kan snabbt och enkelt ställa in programmet så att det kommer använda en 
specifik andel av nätverkskapaciteten.  

Detta program kommer jag att använda för att se till att det finns ett högt trafik-
flöde under testet.  

3.5.2 Testmiljö 
Testmiljön består av fyra virtuella maskiner:  

• Skanner - Kali Linux 1.0.6(Kernel: 3.12.6-2kalil), tilldelad 1GB RAM och en 
kärna begränsad till 50% kapacitet.   

• Trafikgenerator - Windows 7 SP1, tilldelad 2GB RAM och en kärna 
• Detektor - Windows 7 SP1, tilldelad 2GB RAM och två kärnor 
• En som kör Ubuntu 16.04, tilldelad 1GB RAM och en kärna begränsad till 

50% kapacitet.  
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Hostdatorns specifikationer: 

Processor: Intel Core i7-3770k @ 4.5 Ghz (4 fysiska kärnor, 8 logiska) 
RAM: Crucial BallistiX LP, 16GB ddr3 @ 1600 MHz 
Operativsystem: Windows 7 SP1 
Moderkort: ASUS P8Z77-v Deluxe 

Virtualisering sker med hjälp av Oracle VM VirtualBox, alla datorer är samman-
kopplade i ett virtuellt intärnt nätverk.  

En av windowsmaskinerna kommer att köra mitt program.  
Två maskiner kommer att köra skanning, en kommer köra långsam skanning och 
den andra normal.  

Den sista maskinen kommer att generera bakgrundstrafik med hjälp av WAN killer. 
Detta för att simulera ett nätverk med ett trafikflöde på 100Mbps.  

Testmiljön illustreras i Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Det kommer att ske två omgångar av testet. I det första testar jag en vanlig syn scan 
och en långsam syn scan med 30 sekunders intervall mellan paketen.  
I det andra testar jag en vanlig stealthscan och en långsam syn scan med 60 sekun-
ders intervall mellan paketen.  
I den normala och stealth skanningen kommer jag att skanna de 1024 första por-
tarna. I de långsamma skanningarna kommer jag att skanna 100 portar, för att dra 
ned tidsåtgången.  
 
  

Figur 1: Testscenario 
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3.5.3 Resultat 
 

Resultaten visar att jag har lyckats med det jag tog mig för. 1-minuts intervallet är 
redundant då ett intervall på 30 sekunder innebär att det bara kommer att finnas 
max ett försök att kontakta en port i min buffer från en långsam skanning.  

Jag tog med båda för att förvissa mig och läsaren om att skanningsförsöken kom-
mer att fångas, oavsett hur lång tid det tar mellan försöken att nå en enskild port.  

 

Scanningsyp Detekterad Suspekt Skannade 
portar 

Detekterade 
portar 

Skannade 
stängda 
portar 

Detekterade 
stängda por-
tar 

Normal JA Nej 1000 999 989 988 

Stealth JA Nej 1000 1000 989 1000 

30-
sekunders 
intervall 

Nej JA 100 100 90 90 

1-minuts 
intervall 

Nej JA 100 100 90 90 

Tabell 1: Resultat – Test av programvara 

Som resultatet i Tabell 1 visar klarar programvaran av att detektera Syn, TCP con-
nect och Stealth scans utan problem.  

Programmet visar även resultat som gör att de långsamma metoderna kan hittas. I 
och med programmets funktion kommer resultaten för de långsamma attackerna 
att se likadana ut, även om det går en hel dag, månad eller år mellan varje försök 
att nå en port.  

Att programmet missade en skannad port under normal skanning beror sannolikt 
på att paketet tappades av paketupptagaren p.g.a. ett högt antal inkommande pa-
ket. Det innebär också ett uteblivet svarspaket på en stängd port, vilket kan styrkas 
av resultatet.  
Jag vet att det rör sig om en stängd port för att skannern hittade 11 öppna portar, 
vilket är skillnaden mellan antal detekterade och antal detekterade stängda portar.  

Noterbart är att alla portar markerats som stängda vid stealth scan. Detta beror 
sannolikt på att Windows 7 skickar ut RST svar till ogiltiga anslutningar oavsett om 
porten är öppen eller stängd. Detta är dock bara till vår fördel och skannarens 
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nackdel då det innebär att stealthskanningen inte kommer ge några resultat, även 
om det finns öppna portar.  

Under testet använde mitt program mellan 30 och 35MB arbetsminne och använde 
i genomsnitt drygt 1% processorkapacitet.  

 

Mer information om testmiljö, programinställningar och resultat finns i bilaga B.  
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4 Analys och diskussion 

4.1 Övergripande analys 
Programmet har inte testats i ett äkta nätverk och därför ser resultaten väldigt bra 
ut.  
I ett större system är det rimligt att anta att många falska positiva kan uppstå. Det 
skulle krävas möjlighet att ställa in bufferstorlek och tröskelvärden för att få ner 
dessa. Även med de inställningarna kan man förvänta sig en del falska positiva.  

Att titta på resultat ifrån databasen låter dock användaren avgöra vad som kan tän-
kas vara falska-positiva eller inte. Man kommer snabbt att kunna se om en ip ligger 
strax över tröskelvärdet eller om det ser ut som en portskanning.  

I ett realistiskt scenario skulle det även krävas att databasen rensas med jämna 
mellanrum. Det faktum att RST signaler förekommer, och inte är särskilt ovanliga, 
gör att detta skulle bli en viktig del i en lösning utformad för produktion. Databa-
sen skulle ganska snabbt kunna fyllas med metadata rörande terminerade anslut-
ningar på en eller några få portar.  
Detta skulle då innebära ett nytt tröskelvärde för lösningen. Långsamma skanning-
sattacker skulle inte kunna hittas om de inte når upp till ett visst antal portar innan 
databasen städar upp de osannolika anslutningarna.  
Om man väljer att städa upp all metadata gällande anslutningsför-
sök/termineringar som rör färre än t.ex. 2 unika portar per dag, så skulle alltså alla 
skanners som går långsammare ta sig igenom. En så långsam portskanning är dock 
väldigt osannolik.  

Databasen och skötsel av denna skulle dock med fördel ske på en annan maskin, 
detta skulle frigöra resurser för IDS maskinen att göra det den ska.  

Man skulle även kunna få ner falska positiva genom att analysera trafik och filtrera 
bort adresser som man vet är säkra. Detta skulle antagligen också öka prestandan i 
programmet då känd legitim trafik inte behöver analyseras.   

Paketbuffern i dagens IDS sparar ofta data i en minut eller mer. Detta beror på att 
dessa behöver en så lång buffer för att hitta långsammare skanningsmetoder. BRO 
har t.ex. en defaultbuffer på 5 minuter för portskanning [9].  
Mitt program behöver inte en så stor buffer då den fångar eventuella långsamma 
skanningar i databasen.  

 

 
  



 
 
 
 
22  |  ANALYS OCH DISKUSSION 

4.2 Programanalys 

4.2.1 Val under programutveckling 
Här motiverar jag mina val under utveckligen av programmet.  

4.2.1.1 Paketupptagning 
Paketupptagningen hade jag redan från början tänkt ta från ett färdigt bibliotek. 
Jag valde mellan några olika alternativ. SharpPcap har bra funktionalitet och er-
bjöd kod där jag enkelt kunde kunde använda själv.  

4.2.1.2 Analysmetoder 

4.2.1.2.1 Generisk analys 
Jag har använt generella metoder för att detektera skanning, till skillnad från de 
flesta av de jag nämnt i kapitlet om relaterat arbete.  
Detta för att det sällan är intressant att veta exakt vilket typ av skanningsattack 
man har blivit utsatt för. De enda fall man skulle behöva skilja på skanningsattack-
er är för att kunna identifiera syftet med attacken, då alla skanningsattacker inte 
har samma syfte. T.ex. är en ackskanning till för att få information om hur brand-
väggen fungerar. En ackskanning visar inte vilka portar som är öppna.  
Eftersom all skanning jag detekterar har samma syfte skiljer jag endast på dem för 
att det är mycket effektivare att skilja på stealthskanning och syn/TCP connect-
skanning under realtidundersökning. Detta för att flaggorna skiljer sig helt ifrån 
varandra i de två kategorierna. Stealthskanning kan även fångas med ett enda pa-
ket, vilket gör det effektivt att fånga både långsam och snabb skanning med signa-
turen.  

4.2.1.2.2 Kontrollera försök att kontakta stängda portar 
Att kolla efter försök till anslutning till stängda portar en bra metod eftersom det 
sällan sker att en legitim aktör försöker ansluta till en service den inte redan i för-
väg vet är öppen.  
RST flaggan kan ge en del falska positiva då vissa system ibland väljer att avsluta en 
anslutning med RST flaggan istället för FIN flaggan, den kan även upkomma av 
andra anledningar. Det skulle också såklart kunna hända att en legitim aktör fak-
tiskt försökte ansluta till en stängd service av någon anledning.  
Detta problem löser sig dock vid presentationen, då man får se hur många portar 
som skickat RST flaggan till en och samma IP-adress. Är det bara några få så kan 
man avfärda det som ett sammanträffande. En portskanning kontrollerar oftast en 
mängd portar och det kommer man kunna se.  

En konsekvens av denna metod är att det första inkommande paketet från en miss-
tänkt skannare försvinner ibland, eftersom den inte upptäcks förrän det första RST 
svaret genereras. Det innebär också att första paketet vid en Syn eller TCP connect 
scan också ibland försvinner då dessa blir markerade som suspekta innan det finns 
tillräckligt många paket för att detektera attacken.  
Jag tänkte först åtgärda detta, men insåg snabbt att informationen från det enda 
paketet är försumbart över resurserna som krävs för att itererera över potentiellt 
tusentals paket enbart för att hitta det.  
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Paketet försvinner dock inte alltid. Detta beror på att paketen i kön för analys ana-
lyseras i omvänd ordning från hur de kom in.  
Paketupptagaren lägger in paket i slutet av listan, medan foreach loopen börjar 
plocka paket från början av listan. Detta innebär att alla paket från en skanning 
fångas så länge både det inkommande paketet och svaret är med i listan, då ett RST 
svar skulle hittas före anropet. Det första inkommande paketet försvinner alltså 
bara om analysdelen i programmet läser in listan med paket från infångningspro-
cessen efter att paketet kommit in, men före maskinen har svarat.  

 
 

4.2.1.3 Buffring 
En 10 sekunder lång paketbuffer är en ganska stor buffer för ändamålet, men jag 
ville hålla mig realistisk och använda en buffer stor nog att kunna fungera i ett fullt 
utvecklat IDS.  
Buffern klarar att av nmaps stealth nivå på långsam portskanning, vilket försöker 
nå en port med 400ms mellanrum [2]. Detta innebär att buffern är stor nog för den 
typen av skanning, även om man har ett tröskelvärde för anslutningsförsök på 25 
portar. Jag tror inte många närverk behöver ett tröskelvärde på över 15, än mindre 
20. Så buffern bör vara fullt tillräcklig i de allra flesta fallen.  

4.2.1.3.1 Databasen 
Databasen uppdateras var 30:de sekund och listan med metadata som ska skrivas 
rensas efter att skrivningen är klar. Detta innebär att i vissa fall kan samma aktör 
dyka upp som både skannare och suspekt.  
Det händer om en skanning intieras precis innan skrivning sker. Skannaren är fort-
farande bara suspekt under den skrivningen, men under nästa skrivning är den 
identifierad som skannare.  

Problemet skulle kunna lösas genom att flytta om i databasen med jämna mellan-
rum. Att göra detta i programmet vore inte särskilt smidigt när trafikflödet är stort. 
Ett bättre alternativ vore att ha ett script i en fysisk databas som sköter den funkt-
ionen.  

4.2.2 Problem 

4.2.2.1 Problem under utveckling 
Programutvecklingen gick utan några större hinder.  
Det enda stora misstaget jag gjorde var att buffra alla inkommande paket. Under en 
belastning på 100 Mbps med dryga 1500 inkommande paket per sekund krävdes 
det i genomsnitt runt 80% kraft från en kärna för att analysera inkommande paket 
mot bufferna samt rensa buffern. Minnesanvändningen steg till 250-380MB.  

När jag senare testade Snort för att jämföra programmet såg jag att snort låg på en 
konstant minnesanvnändinng runt 40MB oavsett hur mycket jag stressade nät-
verkslänken. Jag insåg då att Snort använder flöden för att titta sessionsdata.  
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Jag modifierade mitt program till att också bara titta på sessioner, eftersom det 
trots allt bara är nya anslutningar som behöver analyseras vid portskanning och 
hamnade då på en minnesanvändning på runt 30-35MB. Jag använder dock inte 
flöden utan jag analyserar flaggorna i paketen.  

Misstaget ger dock en inblick i hur mitt program klarar sig i ett stort system med 
många nya anslutningar.  
Mitt program tog emot runt 1500 paket per sekund och låg konstant under 400MB 
minnesanvändning. Nu när det bara buffrar nya anslutningar är det rimligt att anta 
att programmet kommer visa ungefär samma prestanda vid 1500 anslutningar per 
sekund.  
Noterbart är också att programmet ändå analyserade paketen tillräckligt snabbt för 
att buffern skulle hålla en så gott som konstant storlek under det höga trycket.  

Detta gör mig säker på att min lösning skulle fungera i ett större sammanhang.  

Tyvärr kan jag inte tvinga Snort att buffra alla paket för att jämföra hur bra det 
skulle göra ifrån sig i samma situation. Det hade varit intressant att veta.  

Resultat från test med buffring av alla paket finns i Bilaga C.  

4.2.2.2 Problem under tester av programvara 
Problem uppstod också vid användning av tcpreplay för att simulera nätverkstrafik. 
Installationen på windows visade sig inte vara särskilt smidig. Instruktionerna på 
redar hemsida var extremt bristfälliga och flera onämnda problem uppstod. Jag 
bestämde mig då för att hitta ett annat alternativ. WAN Killer fick ersätta TCP re-
play för trafikgenerering vid test av programmet.   
Som jag beskrev i avsnittet ovan fick jag ändå en indikation på hur mitt system 
skulle klara sig i ett system med många olika anslutningar.  
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4.3 Jämförelse med Snort 
Jag testade Snort på samma sätt som jag testat mitt eget program.  
Först stängde jag av alla preprocessorer utom sf_portscan och stream5. De två som 
krävs för att detektera portskanning. Jag gorde detta för att få en så rättvis jämfö-
relse som möjligt.  
sf_portscan är inställd på enbart TCP protokollet, alla typer av skanning och högsta 
känslighetsnivån.  

Jag beslutade att bara testa 1-minutsintervall först. Om det detekterades är det rim-
ligt att anta att Snort även kan detektera 30-sekundersintervall.  

4.3.1 Resultat 
Scanningsyp Detekterad Skannade 

portar 
Detekterade 
portar 

Skannade 
stängda 
portar 

Detekterade 
stängda por-
tar 

Normal JA 1000 15 989 8 

Stealth NEJ 1000 0 989 0 

1-minuts 
intervall 

JA 100 100 90 90 

Tabell 2: Snort resultat 

Resultatet av testerna visas i Tabell 2.  

Förvånansvärt nog detekterar inte Snort stealthskanning med de uppdaterade re-
gelpaketet man får tillgångtill när man skapar ett konto på deras sida. Man måste 
då antagligen skapa egna regler för detta.  

Snort rapporterar bara om 15 anslutningsförsök under normal skanning och hittar 
7 öppna portar.  

Eftersom snort klarade av 1-minutsintervallet ökade jag till 5 minuter och testade 
både Snort och min programvara med det.  
Jag valde 5 minuter för att det är nmaps långsammaste förinställda intervall som 
beskriva som ”paranoid” i deras dokumentation [23].  
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I detta fall hittade mitt program alla försök att nå portar medan Snort inte hittade 
någon, vilket vi kan se i Tabell 3. Detta är dock inte ett särskilt vanligt scenario, 
även om det finns med i nmap.  

Mer information om resultatet finns i bilaga D.  

Jag gjorde även en jämförelse där jag körde programmen på min dator och an-
vände nätverket som vanligt, för att se om jag kunde se någon större skillnad i 
minnesanvändning med fler anslutningar inblandade.  

Det första jag noterade var den enorma mängd falska positiva från Snorts sida vid 
vanlig internetanvändning. Visserligen varnar dokumentation för den hösta käns-
lighetsnivån.   

På ungefär en halvtimmes körning i normal internetanvändning för en enda person 
hittade Snort 244 falska positiva. Mitt program hittade inte ett enda falskt positiv. 
Att sänka nivån på Snort medför färre falska positiva, men gör att långsam skan-
ning inte kan upptäckas.  

När det kom till minnesanvändning, Figur 2,  använde mitt program mindre än 
hälften så mycket minne som snort. Snort har även ungefär nio gånger så stor pri-
vat minnesallokering. Det är minne som bara kan användas av programmet som 
körs. Även commit storleken är mycket större för Snort.  

 

 

 

Programvara Scanningsyp Detekterad Skannade 

portar 

Detekterade 

portar 

Skannade 

stängda 

portar 

Detekterade 

stängda 

portar 

Snort 5-
Minuters 
intervall 

NEJ 31 0 29 0 

Mitt 5-
Minuters 
intervall 

JA 31 31 29 29 

Tabell 3: Min programvara vs Snort 

Figur 2: Minnesanvändning 
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Den högre minnesanvändningen kan till stor del bero på att Snort är ett större pro-
gram med större funktionalitet. Även om preprocessorerna är avstängda så finns 
det sannolikt delar av programmet som har att göra med dessa som laddas in i ar-
betsminnet.  

Jag hade gärna jämfört programmen i ett stort aktivt nätverk, men jag har tyvärr 
inte den möjligheten.  

4.4 Örvrigt 
Jag tänkte från början jämföra mitt program med båda Snort och Bro. Men i 
slutändan räckte inte tiden till.  

Att jämförelsen blev med Snort och inte Bro beror helt enkelt på att det var Snort 
jag bestämde mig för att testa först, då det fungerar på Windows.  

Jag har inte kört fler än ett officiellt test per skanningstyp, varken på mitt eget pro-
gram ellet Snort.  
Normalt skulle man behöver köra en mängd tester för att ta reda på om resultaten 
varierar vid körning i olika scenarion.  
På grund av detta inte är gjort så går det inte att utesluta eventuella skillnader i re-
sultatet som kan bero på slumpvaribler eller sådant som jag inte har tänkt på.  

Många inofficiella tester har dock gjorts under utvecklingen av programmet och 
resultaten såg då stabila ut. De enda avvikelser som har uppmärksammats har san-
nolikt berott på förlust av paket eller på grund av att ett inkommande inte upp-
märksammats, så som beskrivits tidigare, i avsnitt 4.2.1.2.2.   
Även dessa tester har till största delen gjorts i en virtuell miljö.  
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5 Slutsatser 

Programmet fungerar som jag hade tänkt. Det klarar av att detektera alla typer av 
TCP skanning utom Ack skanning.  

Jag kan konstatera att det går att det går att simulera en light version av netflows 
på detta sätt. Det är till och med så att jag inte behöver göra det då jag bara tar me-
tadata från paket som redan uppfyller relevanta krav. Dvs. jag sparar inte informat-
ion om en större mängd paket i onödan som netflows gör.  

Jag har bevisat att jag kan detektera pågående och långsamma skanningsattacker 
med en buffer på bara 10 sekunder.  
Jämför detta med Snort som har en buffer på 1 minut på den lägsta detekteringsni-
vån.  
Det innebär en enorm sänkning av arbetsminne under hög belastning.  
Potentiellt blir minskningen av använt arbetsminne nästan lika stor som minsk-
ningen i bufferstorlek minus den konstanta minnesanvändningen d.v.s det som 
används när buffern är tom.  
Till exempel om mitt program buffrade 1MB data per sekund och programmet i 
övrigt tar upp 20MB arbetsminne så innebär detta att det tar upp drygt 30MB to-
talt i nuläget. Skulle jag istället buffra i en minut utan databas skulle det ta upp 
80MB.  
Att ha i åtanke är att jag även buffrar det som ska till databasen i 30 sekunder i min 
lösning. Denna buffer skulle man dock kunna bygga om till att den skriver till data-
basen snabbare om den överstiger en viss storlek.  
Minskningen blir då strax under 50MB. Ju högre belasning, desto mer minne spa-
ras.  

Det som återstår är att presentera resultaten på ett bra sätt. Man bör kunna bygga 
in funktionalitet för att se horisontell skanning(port sweeps), d.v.s skanning av en 
port på flera ip-adresser.  
Ett system för att rensa databasen från falska positiva kan implementeras.  
Man kan även bygga in fler funktioner i databasen. Om ett IDS skickar all relevant 
information till en databas behöver man sällan kontakta själva IDS-enheten.   
Man bör också implementera en metod för att läsa in kända skannare och suspekta 
från databasen vid programstart.  
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Bilaga A Flödesscheman för analys av paket 

Flödesschema för analys av utgående paket 
Figur 3 visar flödesschemat för analys av utgående paket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 3: Flödesschema för analys av utgående paket 
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Flödesschema för analys av inkommande paket 
Figur 4 visar flödesschemat för analys av inkommande paket.  

 

 

 
 
 
 
 
  

Figur 4: Flödesschema för analys av inkommande paket 
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Bilaga B Test av programvara 

Test setup  
Windowsbrandväggen är avstängd och inget antivirusprogram är installerat på ma-
skinen som kör detekteringsprogrammet.  

Windows 7 – Nätverksgenerator 
Nätverksgeneratorn är inställd på att generera trafik på runt 100Mbps, Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 visar hur det ser det ut medan WAN killer är igång.   

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Figur 5: Inställningar för WAN killer 

Figur 6: WAN killer under körning av programmet 
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Ubuntu 16.04 – Skanner 
I testomgång 1 kommer ubuntu att köra en normal Syn scan. En skann utan speci-
ficerade portar kommer att skanna de 1000 vanligaste portarna [2].  

Figur 7 visar hur det ser ut när en syn scan startar.  

 

 

 

 

 

 

I testomgång 2 kommer ubuntu att köra en Stealth Xmas scan. En skann utan spe-
cificerade portar kommer att skanna de 1000 vanligaste portarna [2].  

Figur 8 visar hur det ser ut när en Xmas scan startar.  

 
  

Figur 7: Start av SYN scan med hjälp av NMAP 

Figur 8: Start av Xmas scan med hjälp av NMAP 
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Kali Linux – Skanner 
 

I testomgång 1 kommer Kali köra en Syn scan med ett skanningsintervall på 30 se-
kunder. –F flaggan innebär att nmap kommer skanna de 100 vanligaste portarna 
[2]. 

 Figur 9 visar hur det ser ut när en syn scan med ett 30-sekundersintervall startas.  

 

 

 

 

 

 

 

I testomgång 2 kommer Kali köra en Syn scan med ett skanningsintervall på 60 
sekunder. –F flaggan innebär att nmap kommer skanna de 100 vanligaste portarna 
[2].  

Figur 10 visar hur det ser ut när en syn scan med ett 60-sekundersintervall startas.  
  

Figur 9: Syn scan med hjälp av NMAP, 30-sekunders intervall 

Figur 10: Syn scan med hjälp av NMAP, 60-sekunders intervall 
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Windows 7 – Skanndetektor 
På datorn som ska detektera skanners har jag satt upp en WAN killer lyssnare som 
lyssnar efter trafik från nätverksgeneratorn, Figur 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har självklart även startat min programvara, som inte kräver några inställning-
ar, Figur 12.  

 
  

Figur 11: WAN killer inställningar, lyssnaren 

Figur 12: Min programvara under körning 
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Resultat 
Dessa parametrar var relativt konstanta under båda omgångarna.  

Nätverksaktiviteten låg på 95-105 Mbps  under testperioderna, Figur 13.  
 

 

 

 

 

 

 Arbetsminnet pendlar till största delen mellan 30 och 35MB, Figur 14.   
 

 

 

CPU-användning ca: 10 minuter efter att testet påbörjats visas i  Figur 15.  

 
  

Figur 13: Nätverksaktiviteten 
under testerna 

Figur 14: Minnesanvändning under testerna 

Figur 15: CPU-användning under testerna 
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Resultat omgång 1 
 

Jag startade den långsamma skanningen ungefär en halv minut efter att jag börjat 
lyssna på trafiken.  

Efter ungefär en halvtimme startade jag synskanningen. Den detekterades direkt, 
Figur 16.  

 
 

När den långsamma skanningen kört färdigt stoppade jag testet, Figur 17.  

 

 

 

Reultatet presenteras, Figur 18.  
  

Figur 16: Syn skanning detekterad 

Figur 17: Programmet stoppas 

Figur 18: Resultatet av detekteringen i testomgång 1 presenteras 
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Resultat omgång 2 
Jag startade den långsamma skanningen ungefär en halv minut efter att jag börjat 
lyssna på trafiken.  

Ungefär en 50 minuter in i testet startade jag stealthskanningen. Den detekterades 
direkt, Figur 19.  

 

 

När den långsamma skanningen kört färdigt stoppade jag testet, Figur 17.  

 

Resultatet presenteras, Figur 20.  

 

 

 
  

Figur 19: Stealth scan detekterad 

Figur 20: Resultat av detekteringen i testomgång 2 presenteras 
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Bilaga C Test av programvara vid buffring av alla paket 

Testmiljön och inställningara är desamma som i testet av programvaran i bilaga B.  
Programmet är dock en tidigare version och buffrar alla paket istället för alla an-
slutningar.  
Resultaten bör ge en indikation på hur programvaran presterar i samband med 
många anslutningar. (Ca: 1500 per sekund).  

Resultat 
Dessa parametrar var relativt konstanta under båda omgångarna.  

Nätverksaktiviteten låg på 95-105 Mbps  under testperioderna, Figur 21.  

 
 

 

 

 

 

Arbetsminnet pendlar till största delen mellan 150 och 230MB, Figur 22.  

 

CPU användning ca: 10 minuter efter att testet påbörjats, Figur 23.   

 

 
  

Figur 21: Nätverksaktivtet under 
testerna 

Figur 22: Minnesanvändning under testerna 

Figur 23: CPU-användning under testerna 
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Resultat omgång 1 
 

Jag startade den långsamma skanningen, Figur 9,  ungefär en halv minut efter att 
jag börjat lyssna på trafiken.  

Efter ungefär en halvtimme startade jag synskanningen. Den detekterades direkt, 
Figur 24.  

 

 

 

När den långsamma skanningen kört färdigt stoppade jag testet, Figur 25.  

 

 

 

Reultatet presenteras, Figur 26.  
  

Figur 24: Syn scan detekteras 

Figur 25: Programmet stoppas 

Figur 26: Resultat av detektering i testomgång 1 presenteras 
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Resultat omgång 2 
Jag startade den långsamma skanningen, Figur 10, ungefär en halv minut efter att 
jag börjat lyssna på trafiken.  

Ungefär en 50 minuter in i testet startade jag stealthskanningen. Den detekterades 
direkt, Figur 27.  

 

När den långsamma skanningen kört färdigt stoppade jag testet, Figur 25.  

 

Resultatet presenteras, Figur 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 27: Stealth scan detekteras 

Figur 28: Resultat av detektering i testomgång 2 presenteras. 
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Bilaga D Test av Snort 

Testmiljön, generator och attack inställningara är desamma som i testet av pro-
gramvaran i bilaga B.  
Skillnaden är att nu används Snort för att detektera skanningsattackerna.  
Snort är inställt så att enbart detektering av portskanning körs.  
Inställningarna för sf_portscan är följande:  

preprocessor sfportscan: proto { tcp } \ scan_type { all } \ sense_level { high } 

Resultat 
Parametrarna nedan var relativt konstanta under båda testomgångarna.  

Nätverksaktiviteten låg på 95-105 Mbps  under testperioderna, Figur 29.  

 
 

 

 

 

 

Arbetsminnet ligger väldigt stabilt på ungefär 43MB, Figur 30.  

 
 

 

CPU användning ca: 10 minuter efter att testet påbörjats, Figur 31.  

 

 

  
Figur 31: CPU-användning under testerna 

Figur 29: Nätverksaktivitet under 
testerna 

Figur 30: Minnesanvändning under testerna 
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Resultat omgång 1 
Snort startas, Figur 32.  

 

Jag startade den långsamma skanningen med ett intervall på 60 sekunder, Figur 
10, ungefär en halv minut efter att jag börjat lyssna på trafiken.  
Den långsamma skanningen gav utslag ungefär var 10:de minut:    

05/18-23:20:59.008829  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/18-23:30:59.439902  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/18-23:42:00.000808  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/18-23:52:00.555573  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/19-00:03:01.174359  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/19-00:13:01.697520  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/19-00:24:02.089248  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/19-00:34:02.445118  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/19-00:45:03.048952  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

05/19-00:55:03.599129  [**] [122:1:1] (portscan) TCP Portscan [**] [Classification: Attempted Information 
Leak] [Priority: 2] {PROTO:255} 10.1.1.3 -> 10.1.1.2 

 

 

Figur 32: Start av snort 
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Ungefär 50 minuter in i testet startade jag stealthskanningen. Den detekterades 
inte.  Skannen jag körde var en Xmas scan, Figur 8, så jag testade med en Fin scan 
och en Null scan också.  

Ingen av dem detekterades.  

När den långsamma skanningen kört färdigt stoppade jag testet.  

Resultatet presenteras i en loggfil:  

Priority Count: 7 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:3389 
Open Port: 445 
Open Port: 135 
Open Port: 3389 

Priority Count: 8 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:8080 
Open Port: 1025 
Open Port: 139 

Priority Count: 2552 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:8888
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Priority Count: 9 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 7:49156 

Priority Count: 9 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:9999 

Priority Count: 7 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:49153 
Open Port: 1027 
Open Port: 10266 

Priority Count: 1277 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:49155 
Open Port: 1028 

Priority Count: 8 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:10000 
Open Port: 5357 
Open Port: 1029 
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Priority Count: 9 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:49154 

Priority Count: 9 
Connection Count: 10 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.3:10.1.1.3 
Port/Proto Count: 10 
Port/Proto Range: 21:8443 

Snort visade alltså att det klarade av att känna av skanningen på alla 100 portar och 
tala om vilka som är öppna.  
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Resultat omgång 2 
 

Jag startade den långsamma skanningen, med ett intervall på 5 minuter, Figur 33,  
ungefär en halv minut efter att jag börjat lyssna på trafiken.  

 

Efter ungefär en 20 min startade jag synskanningen, Figur 7,. Den detekterades 
direkt, Figur 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33: Syn scan med hjälp av NMAP, 5-minuters intervall 

Figur 34: Detektering av vanlig, snabb, Syn scan i Snort 
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När den långsamma skanningen kört färdigt, Figur 35, stoppade jag testet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet presenteras i en loggfil.  

Priority Count: 5 
Connection Count: 15 
IP Count: 1 
Scanner IP Range: 10.1.1.4:10.1.1.4 
Port/Proto Count: 15 
Port/Proto Range: 22:8888 
Open Port: 135 
Open Port: 139 
Open Port: 1025 
Open Port: 445 
Open Port: 3389 
Open Port: 8099 
Open Port: 1029  

Figur 35: Syn scan med 5-minutersintervall, färdig 
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Resultat - min programvara 5-min intervall 
 

Jag startade den långsamma skanningen, med ett intervall på 5 minuter, Figur 33,  
ungefär en halv minut efter att jag börjat lyssna på trafiken.  

När den långsamma skanningen kört färdigt stoppade jag testet.  

Resultatet presenteras, Figur 36.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 36: Resultat för detektering av långsam portskanning med 5-miuntersintervall 
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