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Περίληψη 
 

 Οι επιθέσεις στα δίκτυα υπολογιστών έχουν γίνει πολύ διαδεδοµένες και 

συχνές, για αυτό και πολλές τεχνικές προτείνονται για την αποτελεσµατική ανίχνευσή 

τους. Το µοντέλο και ο αλγόριθµος στον οποίο στηρίζεται η διαδικασία αυτή 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της µεθόδου. 

 Στη διπλωµατική αυτή εργασία βασισµένοι στην ανίχνευση ανωµαλιών του 

δικτύου (Anomaly Based Detection), χρησιµοποιήσαµε τη θεωρία των αποδείξεων 

των Dempster – Shafer (Theory of Evidence) για το συνδυασµό των παρατηρήσεων 

από ανεξάρτητους µετρητές και εξαγωγή συµπερασµάτων για την κατάσταση του 

δικτύου. Πιο συγκεκριµένα έγινε διερεύνηση του τρόπου ανίχνευσης επιθέσεων, 

υλοποίηση της µηχανής σύντηξης δεδοµένων των D-S, καθώς και ενός plug-in για το 

γνωστό IDS Snort που καταγράφει στατιστικά και υπολογίζει µετρικά στοιχεία για 

την τροφοδότηση του αλγόριθµου σύντηξης των D-S που αποφασίζει για την 

κατάσταση του δικτύου. Τέλος έγινε πειραµατισµός και αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων στα πλαίσια του δικτύου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας έγινε η ακόλουθη δηµοσίευση :  

“A novel approach for a Distributed Denial of Service Detection Engine”   
Christos Siaterlis, Basil Maglaris, Panagiotis Roris 
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Abstract 

 The recent years Denial of Service Attacks have become very popular 

amongst the underground society. To react against these incidents a lot of tools have 

been developed. The most important factor of detection lies in the method of detection 

and the algorithm that is used. 

 Throughout this diploma thesis, based on Network Anomaly characteristics, 

we infer the state of the network using Dempster – Shafer Theory of Evidence to 

combine autonomous evidence from various reporting sensors. In particular, we 

explored attack characteristics, developed the Dempster – Shafer algorithm engine 

and also a preprocessor plug-in for the popular IDS Snort as a statistics collector that 

produces evidences to feed the Dempster – Shafer Data Fusion Engine. Finally, we 

conducted a series of experiments in order to evaluate the system, in the National 

Technical University of Athens (NTUA) Network. 

Based on the current work the following publication has been made : 

“A novel approach for a Distributed Denial of Service Detection Engine”   
Christos Siaterlis, Basil Maglaris, Panagiotis Roris 
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1. Γενικά 

1.1 Εισαγωγή 

 Το πρωτόκολλο TCP/IP αποτελεί τον κορµό της επικοινωνίας όλων των 

διασυνδεδεµένων δικτύων µέσο δροµολογητών και αναπτύχθηκε αρχικά υπό την 

εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Άµυνας των ΗΠΑ σχηµατίζοντας το γνωστό 

ARPANET. Από τις αρχές του 1970 όµως µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει πολλά, µε το 

σηµερινό απόγονο του ARPANET, το INTERNET να απαρτίζεται από 130.000 

διασυνδεδεµένα δίκτυα που το καθένα αριθµεί µερικές χιλιάδες τελικούς κόµβους. Το 

γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασµός έγινε για µικρής κλίµακας χρήση και υπό το 

πρίσµα χαµηλών αναγκών ασφαλείας είναι ένας από τους βασικούς λόγους των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εµπλεκόµενοι µε το διαδίκτυο. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µε την ευρεία εξάπλωση των δικτύων σε όλους τους 

τοµείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής δραστηριότητας, η διασφάλιση της 

ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των δικτύων κρίνεται εξαιρετικής 

κρισιµότητας τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και για τη διεθνή κοινότητα. Ο 

µεγάλος βαθµός αλληλεξάρτησης των δικτυακών οντοτήτων µπορεί να επιφέρει 

µεγάλη αστάθεια αν σε περίπτωση κακόβουλων επιθέσεων εναντίον νευραλγικών 

υπηρεσιών ή τµηµάτων του δικτύου µεγάλα τµήµατα του Internet τεθούν σε 

καθεστώς αποκλεισµού. 

Αρχικά οι περισσότερες επιθέσεις που έκαναν την εµφάνισή τους επικεντρώνονταν 

σε συγκεκριµένες δικτυακές υπηρεσίες µε στόχο την αλλοίωση του περιεχοµένου 

µεµονωµένων δικτυακών τόπων (HTTP Servers), την υποκλοπή απόρρητων 

δεδοµένων, ή την εκµετάλλευση σφαλµάτων – αδυναµιών (bug) του software για 

παράνοµη (unauthorized access) σε αποµακρυσµένα συστήµατα. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα διαδεδοµένες έχουν γίνει οι επιθέσεις που είναι 

γνωστές και ως DOS – Denial of Service Attacks. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

αυτών είναι ότι κατά κανόνα δε στοχεύουν σε εισβολή σε ένα συγκεκριµένο 

υπολογιστικό σύστηµα, ούτε στην υποκλοπή δεδοµένων. Αντιθέτως µε τη δηµιουργία 

µη έγκυρης δικτυακής κίνησης επιχειρούν να προκαλέσουν την κατάρρευση 

δικτυακών υπηρεσιών λόγο εξάντλησης υπολογιστικών πόρων ή την υπερπλήρωση 
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της δικτυακής σύνδεσης του θύµατος. Σε κάθε µια από τις παραπάνω δυο 

περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι κοινό. Να παρεµποδιστεί ή νόµιµη (legitimate) 

κίνηση από και προς το δικτυακό τόπο του θύµατος µε αποτέλεσµα οι νόµιµοι 

χρήστες να µην µπορούν να κάνουν χρήση των διατιθέµενων υπηρεσιών. Ακόµα πιο 

αποτελεσµατικές είναι οι επιθέσεις DDOS – Distributed Denial of Service Attacks 

οπότε γίνεται συντονισµένη επίθεση από πολλά σηµεία του δικτύου εναντίον του 

θύµατος όπως θα περιγράψουµε ακολούθως. 

Το πρόβληµα της ανίχνευσης των επιθέσεων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και συχνά 

χρειάζονται να πραγµατοποιηθούν από πλευράς της ερευνητικής κοινότητας 

αναθεωρήσεις στις µεθόδους αντιµετώπισης που χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε τα 

περιστατικά ασφαλείας που παρουσιάζονται. Για την αντιµετώπιση των κακόβουλων 

επιθέσεων DOS και Distributed DOS έχουν προταθεί αρκετές λύσεις που 

καταφέρνουν να ανιχνεύσουν την επίθεση, όχι πάντοτε επιτυχώς, ώστε να ληφθούν 

στη συνέχεια τα απαραίτητα µέτρα από τους διαχειριστές του δικτύου. Στην εργασία 

αυτή παρουσιάζεται ένας πρωτότυπος τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος της 

ανίχνευσης, βασισµένος στο µαθηµατικό µοντέλο της θεωρίας των αποδείξεων των 

Dempster – Shafer που αναλαµβάνει τα συνδυάσει δεδοµένα από ανεξάρτητους 

µετρητές για να καταλήξει σε απόφαση για την κατάσταση του δικτύου. 
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1.2 Επιθέσεις DOS – DDOS 

 Με τον όρο DOS (Denial of Service Attack) ή DDOS (Distributed DOS) 

αναφερόµαστε στις επιθέσεις που έχουν στόχο να προκαλέσουν την παρεµπόδιση της 

παροχής υπηρεσιών στους νόµιµους χρήστες ενός δικτύου. Είναι πολλές φορές 

δυνατόν τέτοιες επιθέσεις να προκαλέσουν προβλήµατα συνδεσιµότητας ακόµα και 

σε µεγάλους ISPs (Internet Service Providers) ή δικτυακές κοινότητες. Παραδείγµατα 

τέτοιων επιθέσεων είναι αυτές ενάντια στους δικτυακούς τόπους µεγάλων portals 

όπως Yahoo, E-Bay, E*Trade τον Φεβρουάριο του 2000, αλλά και ποιο πρόσφατες 

όπως ενάντια στο δίκτυο του AlJazeera ή στους 13 route name servers. 

Οι απλές επιθέσεις DOS µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα και να 

χαρακτηριστούν επιτυχηµένες µόνο αν έχουµε µικρή από πλευράς bandwidth του 

θύµατος γραµµή διασύνδεσης, σε σχέση µε τον επιτιθέµενο. Οι περισσότερες 

επιθέσεις αυτής της µορφής στοχεύουν σε τελικούς πελάτες µε µικρή γραµµή 

διασύνδεσης και όχι σε µεγάλους φορείς ή ISPs για τους οποίους µπορούν να 

περάσουν ακόµα και απαρατήρητες. 

Στις επιθέσεις DDOS - Distributed Denial of Service Attacks έχουµε όπως και στην 

απλές DOS επιθέσεις έναν επιτιθέµενο που όµως για να ενισχύσει τα αποτελέσµατα 

της επίθεσης χρησιµοποιεί πολλαπλούς επιτιθέµενους κόµβους (Agents) που δρουν 

ως Zombie Hosts και ελέγχονται ταυτόχρονα µέσο κάποιου κεντρικού κόµβου 

(Master Node). Συνήθως επιλέγονται Agents από διαφορετικά δίκτυα (από πλευράς 

authority) έτσι ώστε ακόµα και αν γίνει εντοπισµός µερικών από αυτών και τεθούν 

εκτός λειτουργίας, να συνεχίσει η επίθεση από τους υπόλοιπους agents. Το πρώτο 

βήµα της επίθεσης συνίσταται σε ανακάλυψη συστηµάτων τα οποία είναι επιρρεπή σε 

software bugs (not patched server daemons) οπότε και γίνεται exploit των αδυναµιών 

και εισβολή σε αυτά. Εν συνεχεία εγκαθίστανται το απαραίτητο software για την 

πραγµατοποίηση της επίθεσης (agent daemon) και τυχόν κάλυψη πιθανών στοιχείων 

που να φανερώνουν την εισβολή. Η επιλογή των συστηµάτων που θα αναλάβουν το 

ρόλο των Agents γίνεται µε βάση το bandwidth της δικτυακής τους σύνδεσης, 

δεδοµένου ότι όσο µεγαλύτερη είναι η κίνηση που µπορεί να παράγει ο Agent τόσο 

πιο αποτελεσµατική θα είναι η επίθεση. Έτσι όταν ο attacker επιθυµεί να 

πραγµατοποιήσει µια επίθεση εγκαθιστά σύνδεση µε τον Master Agent και δίνει την 
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κατάλληλη εντολή για επίθεση προς το θύµα η οποία µεταφέρεται σε όλους τους υπό 

έλεγχο agents που αυτός έχει υπό την αρµοδιότητά του. Έτσι αρχίζουν από διάφορες 

περιοχές του δικτύου (θέσεις των agents) να καταφθάνουν µεγάλες ριπές πακέτων 

προς το θύµα (Σχήµα1) στοχεύοντας είτε µια συγκεκριµένη υπηρεσία, οπότε έχουµε 

πτώση του Server ή αδυναµία  εξυπηρέτησης των πραγµατικών και νόµιµων 

χρηστών, είτε στην κατάκλιση του Bandwidth της δικτυακής σύνδεσης του θύµατος 

οπότε το Network Link τίθεται πρακτικά εκτός λειτουργίας. 

 

Σχήµα 1. Αναπαράσταση αρχιτεκτονικής Distributed Denial of Service Attack 

 

Σε όλες φυσικά τις περιπτώσεις επιθέσεων ο επιτιθέµενος λαµβάνει µέριµνα ώστε να 

καλύψει τα ίχνη του, δηλαδή να µην είναι δυνατός ή έστω δύσκολος ο εντοπισµός του 

ιδίου αλλά και των agents που χρησιµοποιεί (πράγµα που θα οδηγούσε σε γρήγορη 

αντιµετώπιση του προβλήµατος από πλευράς των αρµόδιων διαχειριστών). Αυτό 

γίνεται µε την τοποθέτηση στα πακέτα που στέλνονται κατά τη διάρκεια της επίθεσης 

τυχαίων διευθύνσεων προέλευσης (Source IP Addresses), τεχνική η οποία είναι 

γνωστή και ως spoofing.  
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Τα είδη των επιθέσεων που χρησιµοποιούνται είναι πολλών ειδών και φαίνονται 

συνοπτικά στον Πίνακα 1 µαζί µε τις απαντήσεις που παράγει το θύµα σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά. 

 
Πακέτο προς το θύµα Απάντηση από το θύµα 

TCP SYN (open port) TCP SYN/ACK 

TCP SYN (closed port) TCP RST (ACK) 

TCP ACK TCP RST (ACK) 

TCP DATA TCP RST (ACK) 

TCP RST καµία απάντηση 

TCP NULL TCP RST (ACK) 

ICMP ECHO Request ICMP ECHO Reply 

UDP packet (open port) εξαρτάται από την υλοποίηση 

UDP packet (closed port) ICMP Port Unreachable 

Πίνακας 1. Συνήθεις τύποι επιθέσεων και οι απαντήσεις που παράγει το θύµα 

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται τεχνικές που επιτυγχάνουν ενίσχυση της 

πρωτεύουσας κίνησης που παράγεται από τους agents µε τη χρήση επιπλέον 

συστηµάτων τα οποία µετέχουν έµµεσα και εν αγνοία τους στην επίθεση και 

πολλαπλασιάζουν τα πακέτα τα οποία τελικά φτάνουν στο θύµα. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα δράσης αποτελεί η αποστολή πακέτων TCP µε τη σηµαία SYN της 

επικεφαλίδας TCP να έχει την τιµή 1 σε κάποιον εµµέσως εµπλεκόµενο Server µε 

διεύθυνση Source IP Address αυτή του θύµατος. Στην περίπτωση αυτή το θύµα 

λαµβάνει διαδοχικά πακέτα SYN/ACK για αρκετό χρόνο µέχρι να εκπνεύσει ο 

χρόνος της αρχικής σύνδεσης (εξαρτάται από την υλοποίηση του TCP/IP Server) µε 

αποτέλεσµα να έχουµε αποστολή N πακέτων έναντι του αρχικού και έτσι να έχουµε 

ενίσχυση της επίθεσης, ενώ παράλληλα η προσπάθεια εντοπισµού του αρχικού 

attacker να γίνεται ακόµα ποιο δύσκολη. Οι επιθέσεις αυτές είναι γνωστές και ως 

Reflection Attacks. Ανάλογη τεχνική είναι και αυτή που είναι γνωστή ως Smurf 

Attack όπου ο επιτιθέµενος στέλνει σε Broadcast IP Addresses ICMP echo request 

πακέτα µε διεύθυνση IP Source Address αυτή του θύµατος. Το αποτέλεσµα είναι να 

λαµβάνει το θύµα πολλαπλές απαντήσεις ICMP echo reply. 
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Όπως αναφέραµε και παραπάνω στους πληρεξούσιους κόµβους (agents) που 

διεξάγουν την επίθεση Distributed DOS εγκαθίσταται από τον εισβολέα κατάλληλο 

software για την πραγµατοποίηση των επιθέσεων. Κατά καιρούς µετά την 

πραγµατοποίηση επιθέσεων έχουν βρεθεί σε παραβιασµένα συστήµατα «δράστες» 

(Agents) της επίθεσης δείγµατα του λογισµικού λειτουργίας των επιθέσεων αυτών. 

Επίσης µπορούν να βρεθούν και ελεύθερα στο Internet σε δικτυακούς τόπους 

σχετικού περιεχοµένου ή µέσα από forums που ασχολούνται µε στην ασφάλεια. 

Ενδεικτικά τέτοια Distributed DOS tools είναι το Shaft, το TFN, το TFN2k, το Trinoo 

καθώς και το Stacheldraht. Ειδικά το τελευταίο υποστηρίζει κρυπτογραφηµένο 

κανάλι επικοινωνίας µεταξύ του client και των agents. Επίσης το Stacheldraht 

χρησιµοποιήθηκε κατά την διάρκεια των πειραµάτων της εργασίας για να 

προσοµοιώσουµε επιθέσεις, να παρατηρήσουµε τα αποτελέσµατα και να ελέγξουµε 

την καλή λειτουργία των εργαλείων που κατασκευάσαµε. 
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1.3 Τρόποι αντιµετώπισης – Συστήµατα IDS 

 Η αύξηση των περιστατικών ασφαλείας στα σύγχρονα δίκτυα και η ζηµία 

τόσο υλική (καταστροφή εξοπλισµού, απώλεια δεδοµένων) όσο και οικονοµική 

(διαφυγόντα κέρδη) που τυχόν συνεπάγεται ένα τέτοιο γεγονός, οδήγησαν στην 

κατασκευή εργαλείων παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης του δικτύου 

και εντοπισµού πιθανόν κακόβουλων ενεργειών. 

1.3.1 Τι είναι τα συστήµατα IDS 

 Με τον όρο IDS (Intrusion Detection Systems) αναφερόµαστε σε ειδικά 

σχεδιασµένες εφαρµογές που παρακολουθούν την υπό εξέταση δικτυακή συσκευή ή 

και ολόκληρο το δίκτυο παθητικά και ανιχνεύουν προβλήµατα που ενδεχοµένως να 

είναι απόρροια επιθέσεων ενάντια σε αυτό. Στην πρώτη περίπτωση, όπου δηλαδή µας 

ενδιαφέρει µια συγκεκριµένη συσκευή (network router ή server) και παρακολουθούµε 

αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της (χρησιµοποίηση του επεξεργαστή, 

διαθεσιµότητα πόρων, system logs) αναφερόµαστε σε hosted based προσέγγιση. Η 

τεχνική αυτή πολλές φορές µπορεί να αποβεί ανεπαρκής λόγω απώλειας των logs ή 

απόκρυψης αυτών από κάποιον εισβολέα, είτε να µην δώσει τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα λόγω υπερφόρτωσης του συστήµατος από φυσικά αίτια. Η δεύτερη 

προσέγγιση συστηµάτων ανίχνευσης επιθέσεων βασίζεται στην παρακολούθηση του 

δικτύου παθητικά από ένα µηχάνηµα που είναι τοποθετηµένο στο ίδιο κοµβικό 

σηµείο µε το σύνορο του δικτύου. Αυτό γίνεται εφικτό µε την τοποθέτησή του στη 

θύρα Monitoring του Network Switch ή σε ένα Hub έτσι ώστε να µπορεί να «βλέπει» 

όλη την εισερχόµενη και εξερχόµενη κίνηση. Οι συσκευές αυτές είναι ουσιαστικά 

Sniffers που είτε αποθηκεύουν την κίνηση για µελέτη σε δευτερεύοντα χρόνο είτε 

πραγµατοποιούν µετρήσεις σε πραγµατικό χρόνο για την κατάσταση του δικτύου. 

1.3.2 Κατηγορίες Συστηµάτων IDS 

 Στην προηγούµενη παράγραφο αναφέραµε δυο διαφορετικούς τρόπους 

προσέγγισης για τα συστήµατα IDS. Εµείς θα επικεντρωθούµε κυρίως στη δεύτερη 

κατηγορία δηλαδή την Network Based προσέγγιση. Αναφορικά µε τον τρόπο 

ανίχνευσης των επιθέσεων που ακολουθείται µπορούµε να κάνουµε τον επιπλέον 



 - 16 -

διαχωρισµό σε συστήµατα Signature Based (Ανίχνευση Ταυτότητας) ή Anomaly 

Based (Ανίχνευση Ανωµαλίας). 

Τα Signature Based συστήµατα βασίζουν τη λειτουργία τους στο γεγονός ότι κάθε 

επίθεση είναι ουσιαστικά µια διαδοχή από συγκεκριµένα στάδια «υπογραφές»  

επίθεσης, οι οποίες είναι ουσιαστικά ακολουθίες (χνάρια) που εµφανίζονται κάθε 

φορά που πραγµατοποιείται µια επίθεση. Ένα τέτοιο σύστηµα λοιπόν έχει 

αποθηκευµένες τις υπογραφές από διάφορα είδη επιθέσεων σε µια βάση δεδοµένων ή 

µε τη µορφή κανόνων (rules) και ενεργοποιεί κάποιο συναγερµό οποτεδήποτε 

παρατηρηθεί ταυτοποίηση κάποιου Signature στην κατάσταση του δικτύου. Τα 

συστήµατα αυτά πρέπει να διατηρούν µια ενηµερωµένη βάση δεδοµένων µε 

υπογραφές ή κανόνες αναφορικά µε τις νεότερες µορφές επιθέσεων που 

εµφανίζονται. Ωστόσο για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να φανούν 

αποτελεσµατικά στην περίπτωση επιθέσεων που παρουσιάζουν πρωτοτυπία, ή 

ξεφεύγουν από τα χαρακτηριστικά (signatures) που υπάρχουν στη βάση δεδοµένων. 

Από την άλλη πλευρά τα Anomaly Based συστήµατα στηρίζονται σε συγκεκριµένα 

στατιστικά – µετρικά στοιχεία που συλλέγουν από το δίκτυο και µε βάση κριτήρια 

και αλγορίθµους απόφασης που διαφέρουν σε κάθε υλοποίηση αποφασίζουν για την 

κατάσταση του δικτύου. Για παράδειγµα µπορούν να υπολογίζουν το ρυθµό άφιξης / 

αναχώρησης πακέτων (packet rate) ή την χρησιµοποίηση της γραµµής (Network Link 

Utilization). Επίσης ενδέχεται να καταγράφουν την κατανοµή των διευθύνσεων 

δικτύου (IP Addresses) που εµφανίζονται στην κίνηση, τη συµµετρία της κίνησης από 

και προς το δίκτυο καθώς και την κατανοµή των πακέτων ανά µέγεθος ή 

πρωτόκολλο. 

Τέλος τα συστήµατα ανίχνευσης επιθέσεων µπορεί να είναι αυτόνοµα ή 

κατανεµηµένα µε βάση το αν συνδυάζουν δεδοµένα από πολλά επιµέρους συστήµατα 

IDS ή δρουν αυτόνοµα. 
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2. Data Fusion 

2.1 Σύντοµη Εισαγωγή – Αρχιτεκτονικές 

 Σε όλα τα συστήµατα που καλούνται να λάβουν µια απόφαση που συνδυάζει 

στοιχεία από πολλούς ανιχνευτές (Sensors) χρειάζεται κάποιος τρόπος ώστε να 

αξιολογηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία και η βαρύτητα καθενός από αυτά µε µια 

παραγωγική διαδικασία παρόµοια µε αυτήν του ανθρωπίνου εγκεφάλου ώστε να 

ληφθεί η απόφαση για την πραγµατική κατάσταση του συστήµατος. Η διαδικασία 

αυτή είναι γνωστή ως σύντηξη δεδοµένων (Data Fusion) και είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένη σε πολλά πεδία της επιστήµης και της τεχνολογίας. Παραδείγµατα 

χρήσης της έχουµε σε συστήµατα πρόγνωσης καιρού που συνδυάζουν πολλούς 

ανεξάρτητους µετρητές για την πρόγνωση του καιρού σε µια γεωγραφική περιοχή ή 

σε αµυντικά συστήµατα που κάνουν αποτίµηση κινδύνου µε βάση πολλαπλά 

δεδοµένα παρατήρησης. Η θεωρία της σύντηξης δεδοµένων αποτελεί ένα ενδιαφέρον 

πεδίο και για το χώρο των συστηµάτων ανίχνευσης επιθέσεων (IDS) προκειµένου µε 

το συνδυασµό πολλών ανεξάρτητων στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση του 

δικτύου να καταλήξουµε σε µια πιο γενικευµένη ιδέα για το αν έχουµε κακόβουλη 

επίθεση σε αυτό. Ως ανιχνευτές (Sensors) για ένα τέτοιο σύστηµα µπορούµε να 

έχουµε από απλούς µετρητές µέχρι ολόκληρα επιµέρους συστήµατα IDS που οι 

συναγερµοί (alerts) που παράγουν συµµετέχουν σε ένα ανώτερο επίπεδο σύντηξης 

συνδυαζόµενοι µε άλλα δεδοµένα από διαφορετικές πηγές γνώσης του δικτύου. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στις αρχιτεκτονικές που 

χρησιµοποιούνται στα συστήµατα σύντηξης δεδοµένων. Ένα γενικό µοντέλο που 

ακολουθείται είναι αρχικά η συλλογή των µετρικών στοιχείων από τους µετρητές 

(Sensors), η αξιολόγηση και κανονικοποίηση αυτών µε βάση την εκ των προτέρων 

γνώση των φυσιολογικών τιµών καθενός από αυτά, στη συνέχεια η ευθυγράµµιση 

αυτών στο πεδίο του χρόνου (αν είναι απαραίτητη) και τέλος η σύντηξη αυτών 

στηριζόµενοι σε κάποιον αλγόριθµο απόφασης για την οριστική κατάληξη σε σχέση 

µε την κατάσταση του συστήµατος. Στο Σχήµα 2 φαίνεται ένα απλοποιηµένο µοντέλο 

ενός συστήµατος σύντηξης δεδοµένων. 
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Σχήµα 2. Απλοποιηµένη αρχιτεκτονική Συστήµατος Σύντηξης ∆εδοµένων 

 

2.2 Data Fusion Algorithms 

Το πιο σηµαντικό κοµµάτι της όλης διαδικασίας Σύντηξης ∆εδοµένων είναι ο 

αλγόριθµος που χρησιµοποιείται. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι παραδείγµατα τέτοιων 

αλγορίθµων είναι η κλασική θεωρία των πιθανοτήτων (Bayesian Inference Method), 

η θεωρία των αποδείξεων των Dempster – Shafer (Dempster – Shafer Theory of 

Evidence), τα νευρωνικά δίκτυα (Adaptive Neural Nets) και τα συστήµατα βασισµένα 

στην εντροπία. Από τα παραπάνω στο χώρο των IDS έχουν χρησιµοποιηθεί τόσο η 

κλασσική πιθανοτική θεωρία όσο και τα νευρωνικά δίκτυα, σε αντίθεση µε τη θεωρία 

των Dempster – Shafer που αν και ευρέως γνωστή σε άλλα επιστηµονικά πεδία, δεν 

έχει τύχει ανάλογης αποδοχής από τον χώρο των Συστηµάτων Ανίχνευσης 

Επιθέσεων. Στον τοµέα τον αλγορίθµων απόφασης – σύντηξης ωστόσο ανήκουν και 

άλλοι αλγόριθµοι όπως οι γνωστικοί αλγόριθµοι (Cognitive Algorithms) µε κύριους 

εκπροσώπους τα έµπειρα συστήµατα (expert systems) και τα ασαφή συστήµατα 

(fuzzy logic) τα οποία όµως ξεφεύγουν από τους στόχους της εργασίας για αυτό και 

περιοριζόµαστε σε απλή αναφορά. Από όλους τους παραπάνω αλγόριθµους σύντηξης 

θα επικεντρωθούµε στη θεωρία των αποδείξεων των Dempster – Shafer και την 

υλοποίησή του στο χώρο των συστηµάτων IDS. 
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3. Dempster Shafer Theory of Evidence 

 Θα αρχίσουµε την περιγραφή της Θεωρίας των Αποδείξεων µε µια σύντοµη 

περιγραφή της θεωρίας του Bayes της οποίας αποτελεί κατά κάποιο τρόπο γενίκευση. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε το µαθηµατικό υπόβαθρο της θεωρίας των Dempster 

– Shafer πλαισιώνοντάς το µε τα απαραίτητα παραδείγµατα και επεξηγήσεις. 

3.1  Bayesian Inference 

 Ας υποθέσουµε ότι οι πιθανές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να περιέλθει 

ένα σύστηµα είναι θ1, θ2, ..., θΝ œ Θ και είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους ενώ 

καλύπτουν όλες τις δυνατές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να περιέλθει το σύστηµα. 

Στην περίπτωση αυτή η πιθανότητα Ρ(θ1) είναι µια έκφραση της βεβαιότητας που 

έχουµε ότι το σύστηµα βρίσκεται στην κατάσταση θ1 χωρίς την ύπαρξη κανενός 

άλλου στοιχείου γνώσης. Σε περίπτωση που η παρατήρηση ή τα δεδοµένα του 

συστήµατος µας προσφέρουν κάποια επιπλέον γνώση (Evidence) τότε η πιθανότητα 

να έχουµε το σύστηµα στην κατάσταση θ1 θα δίνεται από τη γνωστή σχέση της 

δεσµευµένης πιθανότητας Ρ(θ1|Ε) (Posterior Probability). Με βάση το γνωστό ορισµό 

της δεσµευµένης πιθανότητας θα έχουµε λοιπόν. 
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Ωστόσο µε βάση την παραπάνω σχέση µε απλή αντιµετάθεση των θ1 ,Ε έχουµε: 
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οπότε µε αντικατάσταση στην πρώτη σχέση που αναφέραµε παίρνουµε τελικά την 

σχέση που εκφράζει το θεώρηµα του Bayes και είναι η ακόλουθη. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία έχουµε πολλαπλή γνώση (Evidence) έστω Ε1, Ε2, ..., 

ΕΜ και µε την προϋπόθεση ανεξαρτησίας µπορούµε µε παρόµοιο τρόπο να 

συνδυάσουµε τις παραπάνω προτάσεις ώστε να καταλήξουµε σε τελικό συµπέρασµα 

για την κατάσταση του συστήµατος. Ωστόσο στην περίπτωση της θεωρίας του Bayes 

εκτός του ότι πρέπει να γνωρίζουµε την κατανοµή των πιθανοτήτων Ρ(θ1), Ρ(θ2), ..., 

Ρ(θΜ), δεν έχουµε καµία ένδειξη για την επιτυχία του συνδυασµού των δεδοµένων – 

παρατηρήσεων (Evidences), για παράδειγµα ενδεχόµενες συγκρουόµενες προτάσεις 

(Conflicting Evidence). Ακόµα δεν µπορούµε να εισάγουµε στο σύστηµα την έννοια 

της άγνοιας παρά µόνο να υποστηρίξουµε ή όχι κάποια κατάσταση θi µειονέκτηµα 

που είναι καθοριστικό όπως θα αναλύσουµε στην συνέχεια. 

3.2 Η Θεωρία των Dempster–Shafer – Μαθηµατικό Μοντέλο 

 Υποθέτουµε και σε αυτήν την περίπτωση ότι θ1, θ2, ..., θΝ œ Θ είναι οι πιθανές 

καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί το σύστηµα και ότι είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους και καλύπτουν όλες τις δυνατές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να 

περιέλθει το σύστηµα. Το σύνολο Θ ονοµάζεται πλαίσιο διακρίσεων (frame of 

discernment) και πολλές φορές συµβολίζεται και µε το γράµµα F.  

Με τον όρο υποσύνολα (Hypothesis Sets), τα συµβολίζουµε µε Hi, αναφερόµαστε σε 

κάθε δυνατό υποσύνολο του βασικού συνόλου Θ. ∆ηλαδή τα υποσύνολα Hi είναι τα 

µέλη του δυναµοσυνόλου του Θ το οποίο έχει 2Θ συνολικά µέλη Hi, µε 1 < i < 2Θ. 

Με βάση µια συγκεκριµένη παρατήρηση των χαρακτηριστικών του συστήµατος, 

δηλαδή στηριζόµενοι σε κάποιο ενδεικτικό στοιχείο (Evidence) έστω Ej, αναθέτουµε 

τιµές σε υποσύνολα (Hypothesis Sets) του βασικού συνόλου Θ. Σε καθένα από τα  

υποσύνολα αυτά έστω Hk αναθέτουµε έναν αριθµό από το διάστηµα [0,1] που 

ονοµάζεται βαθµός εµπιστοσύνης στο αποδεικτικό στοιχείο (Evidence) Ej, ή Basic 

Probability Assignment (BPA). Με άλλα λόγια βλέπουµε ότι η ανάθεση βαθµών 

εµπιστοσύνης (BPAs) στα µέλη του δυναµοσυνόλου του Θ, Hi µε 1 < i < 2Θ είναι 
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ουσιαστικά µια συνάρτηση απεικόνισης από τα µέλη του δυναµοσυνόλου του Θ στο 

διάστηµα [0,1] και τη συµβολίζουµε µε το λατινικό γράµµα m. 

[ ]1,02: →Θm  

ή ισοδύναµα 

[ ]1,0)( ∈iHm  

Για τη συνάρτηση m πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα. 

m(«) = 0 

Θ⊆∀≥ HHm ,0)(  

∑
Θ⊆

=
H

Hm 1)(  

Η πρώτη από τις παραπάνω προϋποθέσεις δηλώνει ότι η πιθανότητα που αντιστοιχεί 

στο κενό σύνολο είναι πάντα µηδέν, ενώ µε βάση τη δεύτερη συνθήκη όλες οι 

αναθέσεις πρέπει να είναι µη αρνητικές. Τέλος η τρίτη σχέση δηλώνει ότι το 

άθροισµα των πιθανοτήτων (BPAs) που ανατίθενται µέσο της απεικόνισης m, από 

µια συγκεκριµένη παρατήρηση ενός αποδεικτικού στοιχείου E, πρέπει να έχει 

άθροισµα ίσο µε τη µονάδα. 

Αν για κάποιο υποσύνολο (Hypothesis Set) Hi ισχύει m(Hi) > 0 τότε αυτό ονοµάζεται 

focal set και το σύνολο όλων των υποσύνολων (Hypothesis Set) µε την παραπάνω 

ιδιότητα ονοµάζεται πυρήνας (core). 

Με τον συνδυασµό όλων των διαφορετικών ενδεικτικών στοιχείων που έχουµε στη 

διάθεσή µας, από διαφορετικές παρατηρήσεις σχετικά µε το σύστηµα, έστω E1, E2, 

…,EM καταλήγουµε σε αναθέσεις βαθµών εµπιστοσύνης (BPAs) στα αντίστοιχα 

υποσύνολα (Hypothesis Sets), Η1i, Η2j, …,ΗMn. Αυτό που αποµένει είναι ο 

συνδυασµός όλων των παραπάνω ανεξάρτητων ενδείξεων – παρατηρήσεων σε ένα 

τελικό κοινό συµπέρασµα που θα µας διαφωτίσει για την φαινοµενική κατάσταση του 

συστήµατος. 



 - 22 -

Η θεωρία των Dempster – Shafer προβλέπει κανόνες µε βάση τους οποίους µπορεί να 

γίνει συνδυασµός δυο ή περισσότερων ανεξάρτητων παρατηρήσεων – ενδείξεων. 

Προκειµένου για δύο ανεξάρτητες ενδείξεις Ε1, Ε2 µε συναρτήσεις ανάθεσης BPAs 

m1 και m2 τότε µπορεί να γίνει συνδυασµός τους σε µια πιο περιεκτική πρόταση µε 

ισοδύναµη συνάρτηση m12 = m1 ∆ m2. Με το συµβολισµό ∆ αναφερόµαστε στην 

πράξη του ορθογωνίου αθροίσµατος (orthogonal sum) την οποία θα αναλύσουµε 

περισσότερο στη συνέχεια. Σύµφωνα λοιπόν µε τον κανόνα του συνδυασµού 

(combination rule) της θεωρίας των Dempster – Shafer θα έχουµε: 
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Αφού µε την βοήθεια των παραπάνω σχέσεων έχουµε συνδυάσει όλες τις 

παρατηρήσεις που θέλουµε να εισάγουµε στο σύστηµα καταλήγουµε σε ένα 

παραγόµενο σύνολο από υποσύνολα υπόθεσης (Hypothesis Sets) γνωστό και ως 

Belief Pool. Προκειµένου να εξάγουµε από αυτό συµπεράσµατα σχετικά µε κάποιο 

συγκεκριµένο ενδεχόµενο να βρίσκεται το σύστηµα  στην κατάσταση θi œ Θ από τις 

δυνατές καταστάσεις του συστήµατος, ορίζουµε τις ακόλουθες δυο συναρτήσεις. 

Ορίζουµε τη συνάρτηση βεβαιότητας (Belief function) ενός υποσυνόλου (Hypothesis 

Set) H, η οποία περιγράφει το ποσοστό για το οποίο είµαστε σίγουροι για την αλήθεια 

του Η, ως: 

∑
⊆

=
HB

BmHBel )()(  
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Για τη συνάρτηση Bel(H) ισχύουν οι ακόλουθες προτάσεις: 

Bel(«) = 0   και   Bel(Θ) = 1 

∑ ∈
+ ∩−≥ )()1()( 1

iIi
I HBelHBel  

µε  { } OInI ≠∧⊆ ...1  για όλα τα 1≥n  και Θ∈iHH ,  έτσι ώστε HH i ⊆ . 

Επίσης ορίζουµε τη συνάρτηση αληθοφάνειας (Plausibility function) ως: 

∑
≠∩

=
OHB

BmHPl )()(  

και µπορεί να σχετιστεί µε την αβεβαιότητα της πίστης µας στο υποσύνολο 

(Hypothesis Set) H µε βάση τη σχέση: 

)(1)(1)( CHBelHDoubtHPl −=−=  

όπου µε τον συµβολισµό HC αναφερόµαστε στο συµπληρωµατικό σύνολο του Η. 

Η συνάρτηση βεβαιότητας (Belief function) υποδηλώνει τη βεβαιότητα για την 

αλήθεια του υποσυνόλου υπόθεσης Η, ενώ η συνάρτηση αληθοφάνειας (Plausibility 

function) τη µέγιστη δυνατή πίστη που µπορούµε να έχουµε στο Η ή ισοδύναµα το 

πόσο µικρή αβεβαιότητα έχουµε για την ισχύ του Η. 

Τελικά η γνώση που αποκοµίζουµε από τον αλγόριθµο για την αλήθεια ενός 

ισχυρισµού – υπόθεσης Ρ(Η) εκφράζεται ως το διάστηµα [ ])(),( HPlHBel , δηλαδή 

[ ])(),()( HPlHBelHP ∈   

όπου ισχύει:  1)(),(0 ≤≤ HPlHBel    και   )()( HPlHBel ≤  

Βλέπουµε δηλαδή ότι η πραγµατικότητα του ισχυρισµού κινείται µέσα σε ένα 

διάστηµα που ονοµάζουµε διάστηµα αξιοπιστίας (Evidential Interval, Belief Interval), 

ενώ ο βαθµός άγνοιας που έχουµε για το αποτέλεσµα αυτό είναι η διαφορά των δυο 

τιµών, δηλαδή )()( HBelHPl − . Για να γίνει αντιληπτό το παραπάνω αναφέρουµε 

ότι ένα διάστηµα αξιοπιστίας [0,1] φανερώνει πλήρη άγνοια (µπορεί να συµβαίνει 
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οτιδήποτε µεταξύ πλήρους ισχύος και αναλήθειας του ισχυρισµού), ένα διάστηµα 

[0,0] φανερώνει πλήρη βεβαιότητα για τη µη ισχύ του ενδεχοµένου, σε αντίθεση µε 

ένα διάστηµα [1,1] που δείχνει σίγουρη υποστήριξη για την ισχύ του ενδεχοµένου. 

Τέλος πέρα από τις ακραίες καταστάσεις ένα διάστηµα [0.3,0.5] φανερώνει ότι η 

πιθανότητα κινείται στο παραπάνω διάστηµα µε αβεβαιότητα 0.2. 

Στο σηµείο αυτό µετά την παρουσίαση του µαθηµατικού µοντέλου τόσο της κλασικής 

θεωρίας του Bayes όσο και της θεωρίας των Dempster – Shafer είναι σκόπιµο να 

επισηµάνουµε τα πλεονεκτήµατα που διαφαίνονται υπέρ της θεωρίας των 

αποδείξεων. Καταρχάς στη θεωρία του Bayes µπορούµε να προσδιορίσουµε 

πιθανότητες (BPAs) µόνο για απλά στοιχεία του συνόλου Θ και όχι για υποσύνολά 

του Η, όπως στη θεωρία των αποδείξεων. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κανένας 

τρόπος να εκφράσουµε την αβεβαιότητα στις εκφράσεις που εισάγουµε στο σύστηµα, 

ούτε να αντιληφθούµε την αβεβαιότητα που είναι δυνατόν να προκύψει από 

αντιφατικές αναφορές (παρατηρήσεις – Evidences) των µετρητών. Στην θεωρία των 

Dempster – Shafer ωστόσο έχουµε µεγάλη ελευθερία έκφρασης µέσο των 

υποσυνόλων Η που θα εισάγουµε στον αλγόριθµο αφήνοντας το σύστηµα να 

αναδείξει την πραγµατική κατάσταση (True State) χωρίς κανένα συµβιβασµό από 

πλευράς µας.  

Επίσης η θεωρία των αποδείξεων δεν χρειάζεται από πριν γνώση των πιθανοτήτων 

Ρ(θ1), Ρ(θ2), ..., Ρ(θΜ) του συνόλου Θ, σε αντίθεση µε τη θεωρία του Bayes, ενώ δεν 

απαιτείται κανενός είδους εκµάθηση του συστήµατος, όπως στην περίπτωση των 

νευρωνικών δικτύων, γεγονός που εξυπηρετεί ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει συγκεκριµένο µοντέλο συµπεριφοράς του συστήµατος, όπως στην περίπτωση 

των δικτύων. Τέλος σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδικασίας µπορούµε να εισάγουµε 

νέες παρατηρήσεις στο σύστηµα που συνδυάζονται µε τα ήδη υπάρχοντα και 

επαναϋπολογίζονται οι επιµέρους κατανοµές των πιθανοτήτων στα υπάρχοντα 

Hypothesis Sets. Εναλλακτικά µπορούµε να µηδενίσουµε τα ήδη υπάρχοντα 

αποτελέσµατα και να αρχίσουµε την εισαγωγή δεδοµένων από την αρχή. 

Ωστόσο η θεωρία των αποδείξεων έχει και κάποιες αδυναµίες που σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις την περιορίζουν και µπορούν να οδηγήσουν στην εξαγωγή λανθασµένων 

αποτελεσµάτων και θα αναφερθούµε σε αυτές σε επόµενη παράγραφο. 
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3.3 Dempster Shafer – Ποιοτική Ανάλυση – Πρακτικό Παράδειγµα 

 Η ανίχνευση της επίθεσης µπορεί να θεωρηθεί µια διαδικασία απεικόνισης 

από τον χώρο Χ των δεδοµένων ή των παρατηρήσεων στον χώρο των τάξεων F 

(Σχήµα 3). Στα δίκτυα ο χώρος Χ συνήθως εκφράζεται από τα στατιστικά στοιχεία 

που αφορούν την κατάσταση του δικτύου ή από άλλες οντότητες IDS. Τα στοιχεία 

του χώρου F είναι όλες οι προς διερεύνηση καταστάσεις του δικτύου που µελετάµε 

(π.χ. φυσιολογικό, επίθεση SYN, επίθεση UDP κλπ.) που θα προκύψουν από τη 

διαδικασία της ανίχνευσης επίθεσης. 

 

Σχήµα 3. Μοντελοποίηση D-S σαν συναρτησιακή απεικόνιση 

Έστω ότι σε µία ανάλυση επίθεσης αναµένεται να προκύψουν τέσσερις πιθανές 

καταστάσεις Α={SYN}, Β={UDP}, C={ICMP}, D={NORMAL) (Σχήµα 4). Το 

πεπερασµένο σύνολο όλων αυτών των τάξεων συµβολίζεται µε F={SYN, UDP, 

ICMP, NORMAL} και όπως έχουµε αναφέρει και στην προηγούµενη παράγραφο 

ονοµάζεται πλαίσιο διακρίσεων (frame of discernment). To σύνολο αυτό ως γνωστόν 

περιέχει ανεξάρτητα στοιχεία και καλύπτει όλες τις δυνατές καταστάσεις που 

ενδέχεται να προκύψουν από την ανάλυση του δικτύου (θεωρούµε µόνο αυτά τα είδη 

επιθέσεων). 

Μερικά αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να µας ωθήσουν να δείξουµε κάποιο βαθµό 

εµπιστοσύνης για την υπόθεση του συνόλου {B, C}= {UDP, ICMP} του F. Η 

υπόθεση αυτή αντιστοιχεί στην υπόθεση {B ή C}= {UDP ή ICMP}. Επίσης, ένα νέο 

αποδεικτικό στοιχείο µπορεί να µας οδηγήσει να αποκλείσουµε την τάξη A={SYN} 

σε κάποιο βαθµό. 

Αποδεικτικά στοιχεία, που δεν επιβεβαιώνουν την τάξη Α, ισοδυναµούν µε 

επιβεβαίωση της υπόθεσης {όχι Α} που αντιστοιχεί στην αποδοχή της υπόθεσης {Β ή 

C ή D}. Αποδεικτικά στοιχεία, που δεν επιβεβαιώνουν την τάξη Α, µας οδηγούν στην  

υιοθέτηση ενός ανάλογου ποσοστό εµπιστοσύνης στο σύνολο των τριών τάξεων {Β ή 
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C ή D} που αποµένουν. 

Όπως έχουµε αναφέρει, σε ένα σύνολο n στοιχείων του πλαισίου F υπάρχουν 2n 

υποσύνολα Hi. Το κενό σύνολο, «, είναι και αυτό ένα από τα υποσύνολα του 

δυναµοσυνόλου του F, αλλά αντιστοιχεί στην ψευδή υπόθεση για αυτό και δεν 

φαίνεται στο Σχήµα 4. 

 

Σχήµα 4. Όλα τα δυνατά µέλη Ηi του δυναµοσυνόλου του F 

Όπως αναφέραµε και στο µαθηµατικό κοµµάτι η θεωρία των αποδείξεων 

χρησιµοποιεί έναν αριθµό στο διάστηµα [0,1] για να δείξει τον βαθµό εµπιστοσύνης 

(αξιοπιστία) µιας στατιστικής υπόθεσης, δεδοµένων κάποιων αποδεικτικών 

στοιχείων. Ο αριθµός αυτός είναι ο βαθµός µε τον οποίο τα αποδεικτικά στοιχεία 

επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν µια υπόθεση. Σηµειώνεται ότι αποδεικτικά στοιχεία 

που δεν επιβεβαιώνουν µια υπόθεση Α, θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία 

(αποδείξεις) για την αντιφατική υπόθεση (όχι Α). 

Ο συντελεστής βάρους (βαθµός εµπιστοσύνης) των αποδεικτικών στοιχείων σε 

επιβεβαίωση µιας συγκεκριµένης υπόθεσης H αντιπροσωπεύεται από µία συνάρτηση 

που όπως αναφέραµε και παραπάνω ονοµάζεται βασική πιθανότητα καταχώρισης 

(Basic Probability Assignment, bpa). H βασική πιθανότητα είναι µια γενίκευση της 

παραδοσιακής συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας κατά Bayes. Συµβολίζεται µε m 

και ορίζεται στο διάστηµα [0,1]. Μπορεί να αναφέρεται σε κάθε υποσύνολο Hi, από 

τον γενικευµένο χώρο όλων των υποσυνόλων 2F, έτσι ώστε όλες οι τιµές του m να 
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αθροίζονται στη µονάδα ∑
=

=
F

i
iHm

2

1
1)( . 

Εποµένως, το m είναι ένας βαθµός εµπιστοσύνης (αξιοπιστίας) που αναλογεί σε κάθε 

σύνολο Hi του Σχήµατος 4 και όχι µόνο σε εκείνα τα σύνολα (στοιχεία) της 

τελευταίας γραµµής, όπως είναι η περίπτωση της συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας. Εξ ορισµού το m=0 πρέπει να αντιστοιχεί στο κενό σύνολο, «, επειδή 

το σύνολο αυτό αντιστοιχεί σε ψευδή υπόθεση. Οι συναρτήσεις m κατέχουν µη 

µηδενικό βαθµό αξιοπιστίας (δηλαδή, m∫0), µόνον όταν υπάρχουν αποδεικτικά 

στοιχεία, ενώ αποκτούν µηδενικό βαθµό αξιοπιστίας, m(Hi)=0, όταν δεν υπάρχουν 

αποδεικτικά στοιχεία (Evidence). 

Η ποσότητα m(Hi) είναι ένα µέτρο της αξιοπιστίας που αντιστοιχεί στο Hi και µόνον 

στο Hi. To m(Hi) δεν µπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω µεταξύ υποσυνόλων του Hi. 

Εποµένως, δεν περιλαµβάνει τµήµατα της αξιοπιστίας που προσδίδονται στα 

υποσύνολα του Hi. Για αυτό ορίζουµε τις συναρτήσεις αξιοπιστίας (Belief function) 

Bel(Hi) και ευλογοφάνειας (Plausibility Function) Pl(Hi) που όπως αναφέραµε 

παραπάνω µας οδηγούν στην εξαγωγή των διαστηµάτων αξιοπιστίας (Belief 

Intervals) που δίνουν το µέτρο της πίστης µας σε µια πιθανή κατάσταση του 

συστήµατος (π.χ. A, B, C ή D για το συγκεκριµένο παράδειγµα).  

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η θεωρία των αποδείξεων 

των Dempster – Shafer θα προχωρήσουµε στην παρουσίαση ενός παραδείγµατος που 

επεξηγεί την διαδικασία της ανάθεσης τιµών αξιοπιστίας στα υποσύνολα του F 

(frame of discernment), ανάλογα µε τις παρατηρήσεις, τον συνδυασµό ανεξάρτητων 

παρατηρήσεων και τέλος την εξαγωγή των τελικών διαστηµάτων αξιοπιστίας για 

κάθε πιθανή υπόθεση του F. 
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Έστω ότι µελετάµε την περίπτωση κακόβουλης επίθεσης σε ένα δίκτυο υπολογιστών 

της αρµοδιότητάς µας και γνωρίζουµε ότι οι πιθανές καταστάσεις για το σύστηµα 

περιγράφονται από το ακόλουθο Frame of Discernment. 

F={TCP,UDP,NORMAL} 

Η επιλογή του F εξαρτάται τόσο από τα δυνατά ενδεχόµενα παρατήρησης όσο και 

από τις επιθυµητές καταστάσεις µελέτης. Τα παραπάνω ενδεχόµενα αντιστοιχούν σε 

κανονική κατάσταση λειτουργίας (NORMAL), σε περίπτωση TCP attack (TCP) και 

στην περίπτωση UDP attack (UDP). Το F θα µπορούσε να περιέχει και άλλα δυνατά 

ενδεχόµενα (π.χ. ICMP για την περίπτωση ICMP attack), αλλά αρκούµαστε στα 

παραπάνω τρία για οικονοµία πράξεων του παραδείγµατος. 

Έστω ότι από την παρατήρηση του συστήµατος (π.χ. TCP rates, utilization κ.ο.κ) 

αναθέτουµε τις παρακάτω BPAs στα ακόλουθα υποσύνολα υπόθεσης Hi. 

m1({TCP}) = 0.62, m1({NORMAL, UDP }) = 0.23, m1({Θ}) = 0.15 

Οι παραπάνω αναθέσεις αφορούν τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία του 

αποδεικτικού στοιχείο E1 (Evidence 1). Με τον όρο Θ (Theta) αναφερόµαστε σε όλα 

τα µέλη του F, δηλαδή Θ = { TCP,UDP,NORMAL }. 

Έστω ότι στη συνέχεια από κάποιον άλλο ανεξάρτητο µετρητή που ενδεχοµένως 

βρίσκεται σε κάποιο Router του δικτύου αναθέτουµε τις παρακάτω BPAs ως 

αποτέλεσµα του αποδεικτικού στοιχείο E2 (Evidence 2). 

m2({NORMAL}) = 0.15, m2({TCP, UDP}) = 0.55, m2({Θ}) = 0.30 

Προκείµένου να καταλήξουµε σε µια ενιαία εικόνα από τις δυο παραπάνω 

παρατηρήσεις που να περιγράφει την κατάσταση του συστήµατος, ακολουθούµε τον 

κανόνα του συνδυασµού των Dempster – Shafer (Rule of Combination) για τα 

ανεξάρτητα δεδοµένα Ε1, Ε2. Αυτό γίνεται µέσο της πράξης του ορθογωνίου 

αθροίσµατος που αναφέραµε στο µαθηµατικό κοµµάτι και συµβολίζεται µε το 

σύµβολο ∆. Τοποθετώντας τα m1 και m2 στην πρώτη γραµµή και στήλη αντίστοιχα 

του πίνακα, συµπληρώνουµε τα εσωτερικά στοιχεία υπολογίζοντας τις τοµές των 

συνόλων και τα αντίστοιχα γινόµενα των BPAs τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 
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m1≈ m2 {TCP}  0.62 {NORMAL,UDP}  0.23 { Θ }  0.15 

{NORMAL}  0.15 {NULL}  0.093 {NORMAL}  0.0345 {NORMAL}  0.0225 

{TCP,UDP}  0.55 {TCP}  0.341 {UDP}  0.1265 {TCP,UDP}  0.0825 

{ Θ }  0.30 {TCP}  0.186 {NORMAL,UDP}  0.069 { Θ }  0.045 

Πίνακας 2. Αναπαράσταση της πράξης του ορθογωνίου γινοµένου µεταξύ των m1 m2  

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν αποτελούν το παραγόµενο Belief Pool που είναι 

το ακόλουθο: 

{NULL} = 0.093 

{NORMAL} = 0.0345 

{NORMAL} = 0.0225 

{TCP} = 0.341 

{UDP} = 0.1265 

{TCP,UDP} = 0.0825 

{TCP} = 0.186 

{NORMAL,UDP} = 0.069 

{ Θ } = 0.045 

Επειδή εµφανίζονται ίδια σύνολα Hypothesis Set περισσότερες από µια φορές, 

κάνουµε συγχώνευση (merge), προσθέτοντας τις αντίστοιχες BPA για τα ίδια αυτά 

σύνολα. Στην περίπτωσή µας έχουµε διπλή εµφάνιση των συνόλων {NORMAL} και 

{TCP}. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Belief Pool γίνεται: 

{NULL} = 0.093 

{NORMAL} = 0.057 

{TCP} = 0.527 
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{UDP} = 0.1265 

{TCP,UDP} = 0.0825 

{NORMAL,UDP} = 0.069 

{ Θ } = 0.045 

Στη συνέχεια σύµφωνα µε τον κανόνα των Dempster-Shafer επειδή εµφανίζεται µη 

µηδενική πιθανότητα στο κενό σύνολο {NULL} πρέπει να γίνει κανονικοποίηση των 

αποτελεσµάτων. Αυτό γίνεται διαιρώντας κάθε BPA µε τον αριθµό (1-BPA_NULL) 

όπου BPA_NULL είναι η πιθανότητα ανάθεσης για το υποσύνολο {NULL}. 

Έτσι λοιπόν εκ νέου το Belief Pool γίνεται: 

{NORMAL} = 0.057
093.01

1
−

= 0.063 

{TCP} = 0.527
093.01

1
−

= 0.581 

{UDP} = 0.1265
093.01

1
−

= 0.1395 

{TCP,UDP} = 0.0825
093.01

1
−

= 0.091 

{NORMAL,UDP} = 0.069
093.01

1
−

= 0.076 

{ Θ } = 0.045
093.01

1
−

= 0.0496 
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Έτσι µετά την ολοκλήρωση των πράξεων το τελικό Belief Pool είναι: 

{NORMAL} = 0.063 

{TCP} = 0.581 

{UDP} = 0.1395 

{TCP,UDP} = 0.091 

{NORMAL,UDP} = 0.076 

{ Θ } = 0.0496 

Έχοντας υπολογίσει το Belief Pool µπορούµε να υπολογίσουµε τα διαστήµατα 

αξιοπιστίας (Belief Intervals) για οποιοδήποτε µέλος του F. Όπως έχουµε αναφέρει το 

διάστηµα αξιοπιστίας αποτελείται από δύο τιµές, τη βεβαιότητα (Belief) και την 

Ευλογοφάνεια (Plausibility). Το Belief υπολογίζεται από το άθροισµα των BPAs του 

υπό εξέταση Hypothesis Set µε όλα τα Hypothesis Set που είναι υποσύνολά του. Το 

Plausibility υπολογίζεται ως το υπόλοιπο από τη µονάδα του αθροίσµατος των BPAs  

όλων των Hypothesis Set που είναι ξένα µε το προς εξέταση Hypothesis Set. 

Έτσι για παράδειγµα το διάστηµα αξιοπιστίας Belief Interval για τα ενδεχόµενα 

{TCP}και {NORMAL} παίρνει τις ακόλουθες τιµές. 

{TCP} = [0.581 , 0.7215] 

{NORMAL} = [0.063 , 0.1885] 
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3.4 Προβλήµατα – Αδυναµίες 

 Όπως αναφέραµε και στο κοµµάτι των συµπερασµάτων του µαθηµατικού 

µέρους, υπάρχουν περιπτώσεις που λόγο αντιφατικών αναφορών που προκύπτουν 

από δυο ή περισσότερες διαφορετικές παρατηρήσεις (Evidences) τα αποτελέσµατα 

που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρµογή του αλγόριθµου των Dempster – 

Shafer για το συνδυασµό των ανεξάρτητων παρατηρήσεων είναι δυνατόν να οδηγήσει 

σε αξιοσηµείωτα και περίεργα αποτελέσµατα. Για να δείξουµε τα παραπάνω θα 

παρουσιάσουµε σύντοµα δυο παραδείγµατα που κάνουν κατανοητά τα ανωτέρω. 

Έστω ότι έχουµε την µοντελοποίηση παρατηρήσεων που περιγράφεται, όπως και πριν 

από το ακόλουθο frame o discernment. 

F = {TCP,UDP,NORMAL} 

Επίσης υποθέτουµε ότι στο σύστηµα εισάγουµε τις ακόλουθες m-functions ως 

αποτέλεσµα των ανεξάρτητων παρατηρήσεων Ε1 και Ε2. 

m1({TCP}) = 0.99 m1({NORMAL}) = 0.01 

και 

m2({UDP}) = 0.99 m2({NORMAL}) = 0.01 

Βλέπουµε ότι υπάρχει αντιφατική αναφορά από τους δυο παρατηρητές του 

συστήµατος, µε τον έναν να αναφέρει επίθεση TCP και τον άλλον να αναφέρει 

επίθεση UDP, σε καµία περίπτωση όµως κανείς από τους δυο δεν υποστηρίζει ισχυρά 

τη φυσιολογική λειτουργία του δικτύου. Προχωράµε σε συνδυασµό των 

παρατηρήσεων µε τρόπο παρόµοιο όπως στο αριθµητικό παράδειγµα παραπάνω. 

 
m1≈ m2 {TCP} 0.99 {NORMAL} 0.01 

{UDP} 0.99 {NULL} 0.9801 {NULL} 0.0099 

{NORMAL} 0.01 {NULL} 0.0099 {NORMAL} 0.0001 

Πίνακας 2. Ορθογώνιο γινόµενο µεταξύ των αντιφατικών m1 m2  
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Στη συνέχεια κατά τα γνωστά προχωράµε σε συγχώνευση των ίδιων συνόλων, 

δηλαδή του {NULL} στην προκειµένη περίπτωση, οπότε προκύπτει το ακόλουθο 

Belief Pool. 

{NULL} = 0.9999 

{NORMAL} = 0.0001 

Ακολούθως προχωράµε σε κανονικοποίηση λόγω της µη µηδενικής BPA στο 

{NULL} οπότε παίρνουµε {NORMAL} = 1, δηλαδή όλη η αµφιβολία που προκύπτει 

εξαιτίας της αντίφασης των m1 και m2 οδηγεί σε πλήρη βεβαιότητα για το ενδεχόµενο 

{NORMAL}, πράγµα όµως που δεν υποστηρίζει ισχυρά καµία από τις δυο 

παρατηρήσεις. Παρόµοια, αλλά πιο διαφωτιστικά αποτελέσµατα θα είχαµε αν και οι 

δύο µετρητές ανέφεραν BPA ίση µε 1 για διαφορετικά ενδεχόµενα, µόνο που σε αυτή 

την περίπτωση όλη η υποστήριξη θα πήγαινε στο σύνολο {NULL}, δηλαδή {NULL} 

= 1 οπότε θα είχαµε πλήρη άγνοια για την κατάσταση του συστήµατος. 

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις βλέπουµε ότι υπάρχει ένα παράδοξο 

αποτέλεσµα, υπό την έννοια ότι δεν παίρνουµε σαφή απάντηση από τον αλγόριθµο, 

ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι αδυναµία του µοντέλου αλλά αναµενόµενη 

συµπεριφορά µε βάση τις αντιφατικές αναφορές. ∆εν θα ήταν εξάλλου δυνατόν 

ακόµα και για τον ευέλικτο ανθρώπινο εγκέφαλο µε δυο αντιφατικές και µόνο 

παρατηρήσεις να εξάγει σωστό αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις 

πρέπει να εισαχθούν στον αλγόριθµο και άλλες παρατηρήσεις από διαφορετικές 

πηγές, που να έρθουν να επιβεβαιώσουν κάποια από τα προηγούµενα αντιφατικά 

στοιχεία m1, m2. 

Τέλος λόγω της υπόθεσης ότι τα µέλη του συνόλου F (Frame of Discernment) είναι 

ανεξάρτητα και µόνο ένα από αυτά µπορεί να συµβαίνει µια δεδοµένη στιγµή, 

δηλαδή είναι αµοιβαίως αποκλειστικά µεταξύ τους, σε περίπτωση που συµβαίνουν 

πολλαπλά φαινόµενα στο δίκτυο π.χ. TCP και ICMP attack ταυτοχρόνως τότε ο 

αλγόριθµος θα αποτύχει στην εξακρίβωση του τι ακριβώς συµβαίνει λόγο της µη 

ισχύος της παραπάνω προϋπόθεσης. Η περίπτωση αυτή αποτελεί και τη µόνη 

ουσιαστική αδυναµία του µοντέλου στην περίπτωση εφαρµογής του στην περιοχή 

των δικτύων. 
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4. Υλοποίηση – Dempster-Shafer Engine 

 

4.1 Αρχιτεκτονική 

 O κώδικας που υλοποιεί τον αλγόριθµο των Dempster – Shafer γράφτηκε σε 

γλώσσα C προκειµένου να είναι γρήγορος και επίσης να είναι δυνατόν να 

συνεργαστεί εύκολα µε το υπόλοιπο κοµµάτι της εργασίας, το Snort preprocessor 

plug-in που είναι και αυτό υλοποιηµένο σε γλώσσα C. 

Ο όλος σχεδιασµός θα έπρεπε να επιτρέπει την εισαγωγή νέων παρατηρήσεων 

(Evidence) στο σύστηµα, τη διαγραφή παλιών, το συνδυασµό ανεξάρτητων 

παρατηρήσεων µεταξύ τους και τέλος τον υπολογισµό και την εµφάνιση των 

ζητούµενων διαστηµάτων αξιοπιστίας (Belief Intervals) του συνόλου διακρίσεων F 

(Frame of Discernment). 

Στην ενότητα αυτή δε θα παρουσιάσουµε αποτελέσµατα ή παραδείγµατα 

υπολογισµών απλά θα εστιάσουµε στο αρχιτεκτονικό κοµµάτι και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της υλοποίησης. 

Για την αναπαράσταση των παρατηρήσεων (Evidence) έγινε η επιλογή της διπλά 

συνδεδεµένης λίστας. Κάθε τέτοια λίστα περιλαµβάνει όλες τις αναθέσεις BPAs σε 

υποσύνολα του δυναµοσυνόλου του F 2F, που αφορούν µια συγκεκριµένη 

παρατήρηση (έναν συγκεκριµένο Sensor). Ένα µεµονωµένο στοιχείο της δοµής 

(double linked list element) έχει τη µορφή και τα πεδία που φαίνονται στο Σχήµα 5. 

 

Σχήµα 5. ∆οµή της διπλά συνδεδεµένης λίστας 
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Ο ορισµός της παραπάνω δοµής σε γλώσσα C φαίνεται ακολούθως. 

 

struct list { 

   int HypoSet; 

   float bpa; 

   struct list * prev; 

   struct list * next; 

}; 

typedef struct list belief; 

 

Σχήµα 6. Παράδειγµα της µορφής που παίρνει ένα m-function 

Από τα πεδία του βασικού στοιχείου της λίστας οι δείκτες *prev και *next όπως είναι 

προφανές, είναι δείκτες στο αµέσως προηγούµενο και επόµενο στοιχείο της λίστας 

αντίστοιχα. Ο float bpa είναι η γνωστή µας από την θεωρία, πιθανότητα ανάθεσης 

(Basic Probability Assignment), που ανατίθεται σε κάποια υπόθεση Hi και παίρνει 

τιµές στο διάστηµα [0,1]. Την λίστα αυτή αποφασίσαµε να την ονοµάσουµε belief 

γιατί στην ουσία όταν είναι στην τελική της µορφή αναπαριστά ένα belief (m-

function).  

Ανάµεσα στα πεδία του παραπάνω structure υπάρχει και ένας integer HypoSet που 

αναπαριστά το υποσύνολο υπόθεσης (Hypothesis Set), και το έχουµε συµβολίσει µε 

Hi στο µαθηµατικό κοµµάτι. Το Hi όπως έχουµε αναφέρει είναι µέλος του 

δυναµοσυνόλου του F (Frame of Discernment). Για το πεδίο αυτό επιλέξαµε την 

χρήση ενός απλού integer που έχει binary λογική αναπαράσταση. Η ιδέα είναι ότι µε 

τους Binary operators (&,|,^) της C µπορούν να υλοποιηθούν απλά και υπολογιστικά 
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γρήγορα όλες οι δυνατές πράξεις µεταξύ συνόλων, που χρησιµοποιούνται κατά κόρον 

από τον αλγόριθµο των Dempster – Shafer. 

Στο Σχήµα 7 φαίνεται η λογική που ακολουθείται για την αναπαράσταση των 

υποσυνόλων (Hypothesis Sets) µε τη βοήθεια ενός integer. 

 

Σχήµα 7. Χρήση ενός integer για την αναπαράσταση συνόλων 

Για παράδειγµα αν το σύνολο διακρίσεων F αποτελείται από τέσσερις δυνατές 

καταστάσεις F = {A,B,C,D}, τότε θα χρησιµοποιήσουµε τα 4 LSB του integer για την 

αναπαράσταση του F, όπως στο Σχήµα 7. Στην περίπτωση αυτή αντιστοιχίζοντας 

κάθε µέλος του συνόλου F σε µια συγκεκριµένη θέση (Σχήµα 8) το υποσύνολο 

{Α,Β}θα συµβολίζεται από τον ακέραιο 12, το {A,C} από το 10 το µηδενικό σύνολο 

από το 0 και ολόκληρο το σύνολο (Theta ή Θ) από το 15. Βλέπουµε δηλαδή ότι κάθε 

µέλος του F έχει ουσιαστικά ένα συγκεκριµένο αριθµό ως ταυτότητα (ID) π.χ. το Α 

συµβολίζεται ως 8, το Β ως 4, το C ως 2 και το D ως 1 και από εκεί και πέρα η 

παράσταση πολυπληθών συνόλων Hi γίνεται µε την άθροιση των (IDs) των στοιχείων 

από τα οποία αυτό αποτελείται όπως δείξαµε παραπάνω. 

 

Σχήµα 8. Ανάθεση των θέσεων στα στοιχεία του F 

Η παραπάνω αφηρηµένη αρχιτεκτονική επιτρέπει την χρησιµοποίηση του κώδικα σε 

κάθε είδους εφαρµογή που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο των Dempster – Shafer, µε 

µόνη παρέµβαση – αλλαγή στον ορισµό του συνόλου F και την ανάθεση 

συγκεκριµένων αριθµών (IDs) σε κάθε επιµέρους στοιχείο του. 
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4.2 Λειτουργία µε αρχεία 

 Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά την λειτουργία του αλγορίθµου και βοηθά 

στη χρησιµοποίησή του σε κάθε δυνατή εφαρµογή, είναι η δυνατότητα που έχει να 

δέχεται δεδοµένα προς επεξεργασία ανεξάρτητα και µε ευκολία από άλλες οντότητες. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την τροφοδότηση δεδοµένων από κατάλληλα διαµορφωµένο 

αρχείο. Προκειµένου για την εισαγωγή m-function στον αλγόριθµο και αυτόµατο 

υπολογισµό των συνδυαζόµενων παρατηρήσεων (Evidence) επιλέξαµε το παρακάτω 

format για την σωστή και πλήρη επικοινωνία. 

<Timestamp>:m<sensorid>(<Hypothesis Set>)=<value> 

Με τον παραπάνω τρόπο µπορούµε να έχουµε την πληροφορία της χρονικής στιγµής 

την οποία αφορά την παρατήρηση (µέσο του Timestamp), του συγκεκριµένου m-

function που αναφέρεται (µέσο του sensorid), του υποσυνόλου υπόθεσης Hi (µέσο 

του Hypothesis Set) και τέλος την τιµή ΒΡΑ που ανατίθεται στο συγκεκριµένο 

ενδεχόµενο Hi (µέσο του value). Το υποσύνολο υπόθεσης Hi εκφράζεται µε τη 

βοήθεια ενός integer που όπως αναφέραµε παραπάνω αποτελεί το άθροισµα των IDs 

των µελών του F που περιλαµβάνονται στο Hi. Φυσικά όπως έχουµε αναφέρει και 

από το µαθηµατικό κοµµάτι πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα. 

value œ [0,1] 

∑
∀

=
i

ji Hm 1)(  

Για κάθε διαφορετικό Timestamp γίνεται εκ νέου υπολογισµός – συνδυασµός των 

παρατηρήσεων που εµφανίζονται σε αυτό και τυπώνονται τα διαστήµατα αξιοπιστίας 

(Belief Intervals) για το Timestamp αυτό. Η ποσότητα Timestamp είναι ο χρόνος σε 

δευτερόλεπτα από το Epoch (01-01-1970), γνωστό και ως Unix time. Άρα ο κώδικας 

των Dempster – Shafer δέχεται ως παράµετρο ένα αρχείο µε τις παραπάνω αναφορές 

από τους sensors και το format που περιγράψαµε και αφού γίνει το parsing και ο 

υπολογισµός δίνει ως έξοδο τα Belief Intervals για όλα τα µέλη του Frame of 

Discernment για κάθε διαφορετικό Timestamp. 
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Η παραπάνω πρωτότυπη σηµειολογία ορισµού των m-functions (Sensor reports) 

µπορεί εύκολα να εκφραστεί και σε XML και να αποτελέσει όχηµα για επικοινωνία 

µε άλλα συστήµατα που χρησιµοποιούν XML schema για επικοινωνία των 

διαφορετικών οντοτήτων µεταξύ του. 

Ακολούθως βλέπουµε την µορφή που έχει ένα αρχείο µε εντολές – αναφορές 

παρατηρήσεων προς επεξεργασία από το D-S Engine. 

1053521015:m1(1)=0.000000 

1053521015:m1(14)=1.000000 

1053521015:m2(2)=0.000000 

1053521015:m2(13)=1.000000 

1053521015:m3(4)=0.000000 

1053521015:m3(11)=1.000000 

1053521015:m4(7)=0.393000 

1053521015:m4(8)=0.607000 

1053521015:m4(15)=0.000000 

1053521015:m5(7)=0.000000 

1053521015:m5(8)=1.000000 

1053521015:m5(15)=0.000000 

1053521016:m1(1)=0.000000 

1053521016:m1(14)=1.000000 

1053521016:m2(2)=0.000000 

1053521016:m2(13)=1.000000 

1053521016:m3(4)=0.013867 

1053521016:m3(11)=0.986133 

1053521016:m4(7)=0.393000 

1053521016:m4(8)=0.607000 

1053521016:m4(15)=0.000000 

1053521016:m5(7)=0.000000 

1053521016:m5(8)=1.000000 

1053521016:m5(15)=0.000000 

Βλέπουµε παραπάνω για δυο διαφορετικές χρονικές στιγµές που απέχουν ένα 

δευτερόλεπτο της αναφορές από πέντε ανεξάρτητους sensors και παρατηρούµε ότι 

για κάθε παρατήρηση πρέπει ∑ = 1)(Hmi . 
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Ο τρόπος που παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έχει τη µορφή [Bel(A),Pl(A)] για 

κάθε µέλος Α του Frame of Discernment και φαίνεται ενδεικτικά ακολούθως. 

1053521015: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 

1053521016: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 

Σε ότι αφορά το αρχείο που τροφοδοτεί µε δεδοµένα την µηχανή υπολογισµού των 

Dempster – Shafer υπάρχει η δυνατότητα να προκύψει από σύντηξη – fusion µε 

αρχείο άλλου µετρητή µε συµπληρωµατικές αναφορές – παρατηρήσεις. Η περιγραφή 

της εφαρµογής αυτής καθώς και άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων που 

κατασκευάστηκαν στην προσπάθεια εξέλιξης της εφαρµογής, θα αναφερθούν στο 

τµήµα όπου γίνεται περιγραφή του κώδικα συνολικά όλων των προγραµµάτων. 

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποτελεσµάτων υπάρχει και η 

δυνατότητα αποθήκευσης σε Round Robin Data Base, και προβολής διαγραµµάτων 

µέσο του RRDtool. Ωστόσο δεν θα επεκταθούµε προς αυτή την κατεύθυνση στο 

παρόν κεφάλαιο, αλλά στο κοµµάτι των πειραµάτων – αποτελεσµάτων. 
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4.3 Λειτουργία δικτυακά 

 Εκτός από τη δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων µέσο αρχείου είναι δυνατόν 

να γίνει και ανεξάρτητη online λειτουργία οπότε οι αναφορές γίνονται δικτυακά πάνω 

από συνδέσεις TCP/IP. Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα για αναφορά δεδοµένων 

από δυο πηγές µε διαφορετική περίοδο λειτουργίας, όπως το snort preprocessor plug-

in που θα αναλύσουµε αργότερα και ένα συλλέκτη στατιστικών µέσο SNMP από 

router αντίστοιχα. Οι αναφορές του D-S κρατούνται τοπικά και είναι δυνατόν να 

αναλυθούν αργότερα ή να προβάλλονται σε πραγµατικό χρόνο µέσο RRDtool και 

σελίδων html. 

Η αρχιτεκτονική λειτουργίας σε δικτυακό περιβάλλον φαίνεται στο Σχήµα 9 για 

απλές αναφορές από µια ενιαία πηγή παρατηρήσεων και στο Σχήµα 10 για την 

περίπτωση αναφορών από δυο πηγές µε διαφορετική χρονική περίοδο αναφοράς. 

 

Σχήµα 9. Αναφορές από ενιαία πηγή παρατηρήσεων 

 

Σχήµα 10. Αναφορές από δυο διαφορετικές πηγές  παρατηρήσεων 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της φύσης των πειραµάτων που διεξήχθησαν 

(πραγµατικές επιθέσεις στα πλαίσια του δικτύου του ΕΜΠ) δεν ήταν δυνατόν να γίνει 

εκτεταµένη χρήση της δικτυακής online λειτουργίας, για αυτό και η πληθώρα των 

πειραµάτων έγινε σε λειτουργία µε αρχεία όπως περιγράψαµε στην προηγούµενη 

παράγραφο. Ωστόσο τα αποτελέσµατα της θεωρίας των Dempster – Shafer 

δοκιµάστηκαν εντατικά σε περιβάλλον online λειτουργίας µέσο του snort 

preprocessor plug-in που περιλαµβάνει ενσωµατωµένο τον αλγόριθµο και θα 

παρουσιαστούν στο πειραµατικό µέρος. 
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5. Υλοποίηση – Snort Preprocessor Plug-in  

 

5.1 Εισαγωγικό – Στόχος 

 Πέραν από τη εφαρµογή του αλγορίθµου των Dempster – Shafer στην 

ανάλυση επιθέσεων στα δίκτυα υπολογιστών που αναλύσαµε παραπάνω, το πιο 

νευραλγικό κοµµάτι της αναζήτησής µας ήταν η υλοποίηση µιας γρήγορης 

εφαρµογής συλλογής στατιστικών στοιχείων και monitoring του δικτύου. Αρχικά 

χρησιµοποιήσαµε για τα πρώτα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε το OpenSource 

πρόγραµµα tcptrace. Πιο συγκεκριµένα µε βάση την ιδέα του υπάρχοντος module 

mod_slice του tcptrace κατασκευάσαµε ένα ξεχωριστό module mod_prori, το οποίο 

µπορούσε να συλλέξει στατιστικά για την κίνηση TCP, UDP, ICMP. Ωστόσο ο 

πυρήνας του tcptrace εξαιτίας της αρχιτεκτονικής που χρησιµοποιούσε ήταν πολύ 

σπάταλος σε υπολογιστική ισχύ µε αποτέλεσµα να κρίνεται ακατάλληλος για 

λειτουργία σε πραγµατικό χρόνο σε ένα δίκτυο τόσο γρήγορο όσο αυτό του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1 Gbps). Αποφασίσαµε λοιπόν την χρήση του γνωστού 

IDS Snort ως τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα χτίζαµε ένα Preprocessor plug-in 

που θα λειτουργούσε µε τον επιθυµητό τρόπο. Σταδιακά από την εµπειρία που 

κατακτήσαµε µέσο των πειραµάτων προσθέσαµε αρκετές δυνατότητες στην 

εφαρµογή, πετυχαίνοντας τελικά να κατασκευάσουµε ένα εντελώς πρωτότυπο (from 

scratch) και αυτόνοµο IDS που αναµφισβήτητα µπορεί να φανεί χρήσιµο σε κάθε 

διαχειριστή. Ακόµα και ως απλό εργαλείο Real Time Monitoring της κατάστασης του 

δικτύου, για κάποιον που δε θέλει να ασχοληθεί µε το detection κοµµάτι και τον 

αλγόριθµο των Dempster – Shafer, µπορεί να αποδειχθεί πολύ διαφωτιστικό σε 

περιπτώσεις ακατανόητων δικτυακών ανωµαλιών. Στις επόµενες παραγράφους θα 

αναφερθούµε σε διάφορα τµήµατα της εφαρµογής (επιλογή µετρικών στοιχείων, 

δυνατότητες ρύθµισης, γραφήµατα, D–S κοµµάτι, δικτυακή λειτουργία). 
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5.2 Αρχιτεκτονική 

 Η βασική λειτουργία του plug-in είναι να κρατάει στατιστικά στοιχεία για την 

εισερχόµενη και εξερχόµενη κίνηση του δικτύου σε χρονικά διαστήµατα (περιόδους) 

που καθορίζονται από το χρήστη. Τα στατιστικά στοιχεία αυτά αφορούν την κίνηση 

TCP, UDP και ICMP. Έτσι για κάθε κατεύθυνση της κίνησης ξεχωριστά 

(εισερχόµενη – εξερχόµενη) κρατούνται τα ακόλουθα στοιχεία. 

1. TCP : Αριθµός πακέτων (packets), συνολικά Bytes, αριθµός πακέτων µε 

βάση τις σηµαίες του TCP header όπως SYN, FIN, RST, SYN/ACK, ACK. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι έχουµε στοιχεία για τον αριθµό των πακέτων, το 

συνολικό µέγεθος της κίνησης σε Bytes, καθώς και τον αριθµό των πακέτων 

µε ενεργοποιηµένες κάποιες από τις παραπάνω σηµαίες (TCP header flags). 

2. UDP : Στην περίπτωση αυτή κρατάµε στοιχεία για τον αριθµό των πακέτων 

που πέρασαν από το δίκτυο και το συνολικό αριθµό Bytes αυτών. 

3. ICMP : Όπως και παραπάνω συγκρατούµε στοιχεία για τον αριθµό των 

πακέτων που διήλθαν και το συνολικό µέγεθος της κίνησης σε Bytes. 

Ανάλογα µε την περίοδο παρακολούθησης που θα επιλέξει ο διαχειριστής (Interval) 

βλέπει σε πραγµατικό χρόνο ανά interval χρονικές στιγµές τα παραπάνω στατιστικά 

στοιχεία. Επίσης σε κάθε interval ή χρονική σχισµή (time slice) γίνεται υπολογισµός 

της διεύθυνσης IP του host του εσωτερικού δικτύου που δέχεται τα περισσότερα 

πακέτα από το εξωτερικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε άµεσα σε περίπτωση 

επίθεσης να αναγνωρίσουµε τον εσωτερικό κόµβο που αποτελεί το θύµα, από τον 

µεγάλο αριθµό πακέτων που αυτός θα δέχεται. Άµεσα λοιπόν είναι δυνατόν µετά την 

ανίχνευση του στόχου να ληφθούν µέτρα από τους διαχειριστές για αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. Το κοµµάτι αυτό που αφορά τη δυνατότητα παρατήρησης (monitoring) 

του δικτύου µπορεί να παρατηρείται από το διαχειριστή είτε µέσο των τιµών των 

παραπάνω µετρήσεων διαµέσου αρχείων εξόδου, που ενηµερώνονται για κάθε 

διαφορετικό time slice που περνάει, είτε µέσο διαγραµµάτων και του εργαλείου 

RRDtool. 

Το πρόγραµµα RRDtool είναι ένα OpenSource λογισµικό που υλοποιεί κυκλικά 

ενηµερώσηµες βάσεις δεδοµένων (Round Robin Data Base) και παρέχει εργαλεία για 
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δηµιουργία, ενηµέρωση, παρουσίαση γραφηµάτων από αντίστοιχες βάσεις 

δεδοµένων. Το βασικό πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η χρήση τους είναι ότι 

καταλαµβάνουν σταθερό χώρο στο σύστηµα αρχείων και έτσι µπορεί το πρόγραµµα 

που τις χρησιµοποιεί να τρέχει για αρκετό καιρό χωρίς να χρειάζεται ολοένα και 

αυξανόµενος χώρος λόγω τον στατιστικών (logs) που κρατούνται. Επίσης µπορούν 

εύκολα να παραχθούν διαγράµµατα ανάλογα σε ποιότητα των γνωστών MRTG που 

µπορούν να προβάλλονται µέσο html σελίδων και cgi scripts, κάνοντας έτσι την 

παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου αρκετά εύκολη υπόθεση. 

Αφού για κάθε περίοδο παρακολούθησης (time slice) έχουµε συλλέξει τα επιθυµητά 

στατιστικά στοιχεία, µπορούµε στη συνέχεια να εφαρµόσουµε βασιζόµενοι σε 

παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τον αλγόριθµο των Dempster – Shafer. Ωστόσο πριν από 

το στάδιο αυτό έχουµε το στάδιο της οργάνωσης των στατιστικών σε πιο αφηρηµένες 

οντότητες (µετρικά στοιχεία – metrics) που δίνουν νόηµα και αναδεικνύουν τις 

πιθανές επιθέσεις προς το εσωτερικό δίκτυο. 

 

Σχήµα 11. Αρχιτεκτονική συλλογής στατιστικών στοιχείων του plug-in (monitoring part) 
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5.3 Επιλογή µετρικών στοιχείων (metrics) 

 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει αυτό το κοµµάτι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την 

επιτυχία του Αλγορίθµου των D–S που θα περιγράψουµε στη συνέχεια. Στόχος µας 

ήταν να καταφέρουµε να ανακαλύψουµε µέσα από την κίνηση που παράγει ο κάθε 

τύπος επίθεσης συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που να προσδιορίζουν το 

συγκεκριµένο τύπο επίθεσης. Επικεντρωθήκαµε στα τρία πιο βασικά είδη επιθέσεων 

που είναι γνωστά σήµερα, δηλαδή επιθέσεις SYN (SYN Attack), επιθέσεις UDP 

(UDP Attacks) και επιθέσεις ICMP (ICMP Attacks).  

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί κανείς να ορίσει τη βασική έννοια 

της ανωµαλίας στην κίνηση (Anomaly Detection), που είναι βασικός στόχος στην 

διαδικασία της ανίχνευσης. Πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες µπορεί να στραφεί η 

µελέτη περιλαµβάνει ανίχνευση µικρών ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης (small 

unsuccessful connection attempts), σύγκριση της κίνησης µε την πολιτική ασφαλείας 

σχετικά µε τις επιτρεπόµενες τιµές packet rate ή Utilization του δικτύου, τη 

συσχέτιση (correlation) των source IP διευθύνσεων, αλλά και τη συµµετρία της 

εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης στο δίκτυο. Εµείς σε ότι αφορά τα κριτήρια 

που επιλέξαµε, στηριχτήκαµε σε συνδυασµό των παραπάνω µε την τοποθέτηση ορίων 

επικινδυνότητας βασιζόµενα  στη συµµετρία της κίνησης.  

Με βάση την κίνηση που παράγει ο επιτιθέµενος, το θύµα, αλλά και τις απαντήσεις 

από τρίτους host που εµπλέκονται έµµεσα στην επίθεση µε µηχανισµούς όπως 

reflection noise ή backscatter noise θα αναλύσουµε στη συνέχεια τα µετρικά στοιχεία 

που επιλέξαµε για κάθε είδος επίθεσης (SYN, UDP, ICMP), αλλά και αυτά που δεν 

είχαν µεγάλη επιτυχία, αντίθετα από τις προσδοκίες µας. 

A) SYN Attacks 

 Στην περίπτωση αυτή όπως έχουµε αναφέρει και στο πρώτο κεφάλαιο στα 

γενικά στοιχεία περί επιθέσεων, ο επιτιθέµενος στέλνει πακέτα TCP SYN 

προσπαθώντας να συνάψει πλασµατικές συνδέσεις σε ports που είναι ανοιχτά από 

συγκεκριµένες υπηρεσίες του δικτύου µε στόχο να οδηγήσει σε εξάντληση πόρων το 

στοχευόµενο σύστηµα. Το θύµα σε κάθε προσπάθεια σύνδεσης (πακέτο SYN) 
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απαντάει ως γνωστόν µε ένα πακέτο SYN/ACK και περιµένει για αντίστοιχο ACK 

πακέτο µέχρι τη λήξη κάποιας προθεσµίας χρόνου, πριν θεωρήσει το συγκεκριµένο 

connection attempt εσφαλµένο. Σε ένα δίκτυο λοιπόν στο οποίο έχουµε επίθεση SYN 

θα αναµένουµε καταρχάς να δούµε πολύ µεγάλο ρεύµα TCP SYN πακέτων από το 

εξωτερικό δίκτυο προς το εσωτερικό. Ένας καλός τρόπος να συσχετίσουµε τον 

αριθµό των αιτήσεων για σύνδεση (πακέτα SYN από το εξωτερικό δίκτυο) µε το τι 

πραγµατικά συµβαίνει είναι να κάνουµε αντιπαραβολή µε τον αριθµό τον 

πραγµατικών συνδέσεων. Όπως γνωρίζουµε κάθε έγκυρη σύνδεση ξεκινάει µε ένα 

πακέτο SYN από τον εξωτερικό host (client) και τελειώνει µε ένα πακέτο µε τη 

σηµεία FIN πιθανόν και από τις δυο πλευρές, ανάλογα µε το αν έχουµε active ή 

passive close. Είναι λογικό λοιπόν να αναµένουµε µέσα σε ένα παράθυρο χρόνου 

παρατήρησης του δικτύου ο λόγος των πακέτων 
FIN
SYN  να παραµένει σταθερός και 

µάλιστα µε τιµές κοντά στη µονάδα (όσες συνδέσεις αποκαθίστανται, άλλες τόσες 

απολύονται κατά µέσο όρο). Πράγµατι η ορθότητα της παρατήρησης αυτής γίνεται 

ορατή κατά τη διάρκεια µια επίθεσης SYN. 

 

Σχήµα 12. Επιτυχία του Metric SYN/FIN. Παράσταση κατά τη διάρκεια SYN attack, λίγο πριν και µετά. 

Βλέπουµε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο λόγος SYN/FIN κινείται κοντά στη 

µονάδα ενώ κατά τη διάρκεια του attack µπορεί να φτάσει και τιµές µέχρι 40. Άλλα 
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µετρικά στοιχεία που πιθανόν να αναδείκνυαν την επίθεση SYN θα µπορούσε να 

είναι ο αριθµός RST πακέτων από το εξωτερικό δίκτυο ως απάντηση στα SYN/ACK 

που στέλνει το θύµα. Ωστόσο το γεγονός ότι πολλά λειτουργικά συστήµατα 

εφαρµόζουν RST Rate Limiting τεχνικές µας εµποδίζει να δούµε κάτι αξιοσηµείωτο. 

Έτσι όπως φαίνεται και παρακάτω ενώ αρχικά πάει να εµφανιστεί κάποιος αριθµός 

από RST πακέτα τελικά δε µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα. 

 

Σχήµα 13. Αποτυχία στην παρατήρηση υψηλών αριθµών στα εισερχόµενα RST πακέτα. 

Εξάλλου η παρατήρηση πακέτων RST µπορεί να οφείλεται και σε άλλα προβλήµατα 

του δικτύου άσχετα µε επιθέσεις SYN, οπότε η αναζήτηση προς την κατεύθυνση 

αυτή απορρίφθηκε. 

Σε ότι αφορά τις επιθέσεις TCP SYN αρκεστήκαµε λοιπόν στην παρατήρηση του 

SYN/FIN Metric, που όπως αποδείχτηκε αργότερα είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό µε 

τιµές σε φυσιολογικές συνθήκες γύρο από το 2, και σε περιπτώσεις επιθέσεων να 

παίρνει τιµές πάνω από 27. Η εµπιστοσύνη στο παραπάνω µετρικό στοιχείο είναι 

ιδιαίτερα µεγάλη καθώς δε φάνηκε να έχει ποσοστά false positives λόγω κυρίως της 

µεγάλης διαφοράς µεταξύ των φυσιολογικών και ανησυχητικών τιµών (2 µε 27). 
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Β) UDP Attacks 

 Στην περίπτωση αυτή τα πράγµατα είναι λίγο πιο δύσκολα. Βασικές 

παρατηρήσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιµα συµπεράσµατα, είναι ότι κατά 

κανόνα το θύµα κατά την επίθεση UDP παράγει πακέτα ICMP port unreachable όταν 

η UDP πόρτα είναι κλειστή ενώ σε άλλη περίπτωση είναι θέµα υλοποίησης 

(implementation) της υπηρεσίας. Αρχικά στο Σχήµα 14 βλέπουµε ότι εµφανίζεται ένα 

αρκετά ικανοποιητικό ρεύµα ICMP πακέτων από το θύµα, αλλά δεν µπορεί να είναι 

κατατοπιστικό στοιχείο, γιατί αφενός δεν είναι κανόνας ότι οι επιθέσεις UDP είναι σε 

κλειστές πόρτες, για να παράγεται ICMP κίνηση και αφετέρου και πιο σηµαντικά, ένα 

υψηλό ποσοστό ICMP πακέτων από το εσωτερικό δίκτυο µπορεί να οφείλεται και σε 

επίθεση ICMP από κάποιο δράστη εντός του δικού µας δικτύου. ∆εν θέλουµε λοιπόν 

σε καµία περίπτωση να παραπλανηθούµε και να υποψιαστούµε UDP attack, εκεί που 

πιθανόν συµβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό.  

 

Σχήµα 14.Πακέτα ICMP που παράγονται από το θύµα κατά την επίθεση UDP. 

Οι επιθέσεις UDP από την άλλη πλευρά και όπως φαίνεται και από την ανάλυση 

εργαλείων επίθεσης (Stacheldraht), στοχεύουν κυρίως σε κατάκλιση του bandwidth 

του θύµατος και έτσι στέλνουν κατά κανόνα µεγάλα πακέτα προς το θύµα. Το απλό 

metric λοιπόν που αποδίδει τα αναµενόµενα και χαρακτηρίζει µια επίθεση UDP προς 
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κάποιο εσωτερικό κόµβο του προς επίβλεψη δικτύου είναι ο λόγος των εισερχόµενων 

πακέτων UDP πακέτων προς τα εξερχόµενα όπως βλέπουµε και στο Σχήµα 15. 

 

Σχήµα 15.Επιτυχία του UDP out/in (Outgoing / Incoming) metric κατά τη διάρκεια επίθεσης UDP. 

Η τιµή του παραπάνω λόγου από καταστάσεις επιθέσεων που δηµιουργήσαµε κινείται 

σε φυσιολογικές συνθήκες στις τιµές 0.1 µε 0.2 και σε περίπτωση επίθεσης σε τιµές 

2.5 έως 3.5. Το µόνο ίσως αρνητικό στοιχείο στην περίπτωση αυτή είναι το µικρό 

εύρος 0.1 έως 2.5 που κινείται ο λόγος, αν και δεν έχουν παρατηρηθεί false positives 

στα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε. 

Γ) ICMP Attacks 

Στην περίπτωση αυτή τα πράγµατα είναι πιο εύκολα. ∆εδοµένου ότι οι επιθέσεις 

αυτές παράγουν µόνο ιδίου είδους κίνηση, δηλαδή ICMP, χρησιµοποιούµε το λόγο 

ICMP Bytes out/in ως metric. Θα µπορούσε να γίνει το ίδιο µε επιτυχία αν επιλέγαµε 

το λόγο ICMP packets out/in, αλλά επιλέξαµε την πρώτη περίπτωση λόγο της 

µεγαλύτερης διαφοράς σε ακραίες τιµές (φυσιολογικές τιµές και τιµές κατά την 

επίθεση) που εµφανίζεται. Η επιτυχία του παραπάνω µετρικού στοιχείου φαίνεται στο 

Σχήµα 16, ωστόσο αναφέρουµε ότι για να έχουµε επιτυχηµένη διάγνωση του 

προβλήµατος πρέπει να µην µπορεί το θύµα να αντεπεξέλθει µε απαντήσεις στα 
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ICMP echo request µηνύµατα που δέχεται, αυτό άλλωστε είναι και το νόηµα της 

επίθεσης αυτής,, δηλαδή να πληµµυρίσει το network link του θύµατος. 

 

Σχήµα 16.Επιτυχία του ICMP out/in (Outgoing / Incoming) metric κατά τη διάρκεια επίθεσης ICMP. 

Βλέπουµε ότι οι τιµές του λόγου κυµαίνονται σε τιµές κοντά στη µονάδα για 

φυσιολογική λειτουργία και παίρνει τιµές πάνω από 19 σε περίπτωση επίθεσης. 

Στη συνέχεια αφού επιλέξαµε τα µετρικά στοιχεία που θα χρησιµοποιήσουµε για τη 

διάγνωση των επιθέσεων και καθορισµό των τιµών που θα µας οδηγήσουν σε 

συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά του δικτύου µε βάση τις τιµές που περιγράψαµε 

παραπάνω πρέπει µε κάποιο τρόπο να κάνουµε τις αναθέσεις σε BPAs µε βάση τη 

θεωρία των Dempster – Shafer όπως αναπτύξαµε σε προηγούµενο κοµµάτι. Η 

διεργασία αυτή γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των µετρήσεων (metrics) στα ακραία 

όρια που έχουµε ορίσει για κάθε metric, µε βάση το Σχήµα 17. 
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Σχήµα 17.Ενδεικτική απεικόνιση από το χώρο των µετρικών στοιχείων (metrics) στα BPAs . 

 
 

5.4 ∆υνατότητες – Ρύθµιση 

 Το Snort επιτρέπει το πέρασµα παραµέτρων στα plug-ins τα οποία είναι 

ενεργοποιηµένα µέσο του βασικού αρχείου ρυθµίσεων snort.conf. Σε αυτό το αρχείο 

λοιπόν σε περίπτωση που θέλουµε να ενεργοποιήσουµε τη λειτουργία του plug-in 

τοποθετούµε την ακόλουθη γραµµή που περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τον τρόπο 

λειτουργίας του. 

preprocessor rs: 1 file 147.102.0.0 255.255.0.0 1 1 1 800 1 0 0 ithaki 2 27 0.5 2.3 1 19 

Η πρώτη ρύθµιση που έχει την τιµή 1 αφορά την περίοδο µε την οποία παίρνουµε τα 

στατιστικά (Slice Interval), δηλαδή στο παραπάνω παράδειγµα έχουµε στατιστικά του 

δικτύου ανά ένα δευτερόλεπτο. Η δεύτερη παράµετρος (file) αποτελεί το filename µε 

βάση το οποίο δηµιουργούνται όλα τα αρχεία που συγκρατούν τα στατιστικά και τα 

αποτελέσµατα. Οι δυο επόµενες επιλογές (147.102.0.0 και 255.255.0.0 ) αφορούν τη 

IP διεύθυνση και τη µάσκα του εσωτερικού δικτύου. Ακολούθως οι επόµενες τρείς 

µονάδες (1 1 1) αναφέρονται στην έξοδο σε αρχεία file_in.dat, file_out.dat, στην 

ενεργοποίηση ή όχι του αλγόριθµου των D-S και η τελευταία στη χρήση ή όχι RRD 

για την αποθήκευση των µετρήσεων / αποτελεσµάτων. Οι µεταβλητές αυτές έχουν 

Boolean λογική, δηλαδή µε 1 ενεργοποιούµε την αντίστοιχη λειτουργία ενώ µε 0 την 

απενεργοποιούµε. Η επόµενη µεταβλητή (800) αφορά το µέγεθος της βάσης RRD 

που κρατείται και έχει την έννοια ένα δείγµα – θέση της βάσης για κάθε slice interval, 
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δηλαδή αν έχουµε interval 1 sec µε την τιµή 800 θα αποθηκεύουµε στη βάση µέχρι 

και 800 sec δεδοµένων κίνησης, αν έχουµε interval 5 sec θα έχουµε 4000 sec 

δεδοµένων κίνησης στη βάση RRD. Προφανώς το µέγεθος αυτό παίζει ρόλο µόνο 

όταν έχουµε ενεργοποιηµένη τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου RRDtool (τη 

µεταβλητή που βρίσκεται µια θέση πριν και τη σχολιάσαµε παραπάνω). Η επόµενη 

επιλογή (1) αφορά το αν θέλουµε όταν είναι ενεργοποιηµένη η χρήση του RRDtool 

να ξαναδηµιουργούµε από την αρχή την RRD βάση, µε rrdcreate, ή να συνεχίσουµε 

την ενηµέρωση της παλιάς βάσης που υπάρχει ήδη από προηγούµενο τρέξιµο του 

προγράµµατος ή έχει δηµιουργηθεί µε το χέρι εκ των προτέρων. Η αµέσως επόµενη 

µεταβλητή (0) αφορά το αν θα έχουµε δυνατότητα debugging και αφορά τη 

λειτουργία µε ενεργοποιηµένο τον αλγόριθµο των D-S. Όταν είναι ενεργοποιηµένη 

µπορούµε µέσο RRD να παρακολουθούµε τις τιµές m-function που εισάγονται στη 

µηχανή των D-S. Οι δυο επόµενες επιλογές (0 ithaki) αφορούν στη δυνατότητα για 

αναφορές των m-functions σε αποµακρυσµένο – ανεξάρτητο δικτυακό D-S engine, 

καθώς και τη διεύθυνση IP ή hostname στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο D-S engine 

server. Τη δυνατότητα για δικτυακή αναφορά και λειτουργία του D-S την αναφέραµε 

στο αντίστοιχο κοµµάτι της αρχιτεκτονικής του D-S σε προηγούµενη ενότητα και θα 

αναφερθούµε περισσότερο στο κοµµάτι που γίνεται σύντοµη περιγραφή του κώδικα 

που έχει φτιαχτεί. Τέλος οι υπόλοιπες 6 µεταβλητές αφορούν τα όρια διακύµανσης 

των 3 metrics που περιγράψαµε παραπάνω δηλαδή τις τιµές low και high για κάθε 

ένα metric. Οι τιµές αυτές διαβάζονται ανά ζευγάρια low και high για τα metric SYN 

attack, UDP attack, ICMP attack αντίστοιχα.  

Νέα µετρικά στοιχεία για επεξεργασία από τον D-S µπορούν να τοποθετηθούν µε 

κλήση έτοιµων απλών συναρτήσεων που κάνουν τη γραµµική παρεµβολή για 

ανάθεση των BPAs µε βάση τις τιµές high και low και επίσης επέκταση του ήδη 

υπάρχοντος Frame of Discernment F αν είναι επιθυµητό να εισαχθεί µια καινούργια 

πιθανή κατάσταση για το σύστηµα. Μετά τη µελέτη των στατιστικών από επιθέσεις  

και επιλογή των metrics που παρουσιάσαµε στην προηγούµενη παράγραφο, 

καταλήξαµε ως γνωστόν στα ακόλουθα τρία metric για καθένα είδος επίθεσης. 

• TCP SYN attack : 
flagFIN
flagSYN

_
_  
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• UDP attack : 
in bytes UDP
out bytes UDP  

• ICMP attack : 
in bytes ICMP
out bytes ICMP  

Οπότε το υπάρχον Frame of Discernment είναι το: 

},,,_{ NORMALICMPUDPSYNTCPF =  

Αποτελέσµατα από τη λειτουργία καθώς και παραδείγµατα αποτελεσµάτων θα 

παρουσιαστούν στην ενότητα των Πειραµάτων Αποτελεσµάτων που ακολουθεί. 

 

6. Πειράµατα – Αποτελέσµατα 

 

6.1 Παράδειγµα Ανίχνευσης Επιθέσεων 

 Τα πειράµατα που έγιναν κατά τη διάρκειας την µελέτης του IDS εργαλείου 

που κατασκευάστηκε έγιναν στα πλαίσια του ακαδηµαϊκού δικτύου του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε χρήση εξοπλισµού του ιδρύµατος και τη συνεργασία και 

κατανόηση από πλευράς και του GRNET που αποτελεί τον provider του ιδρύµατος. Η 

βασική αρχιτεκτονική των πειραµάτων φαίνεται στο Σχήµα 18. 
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Σχήµα 18. Απεικόνιση της βασικής αρχιτεκτονικής των πειραµάτων. 

Πραγµατοποιήθηκαν λοιπόν µε την παραπάνω αρχιτεκτονική επιθέσεις και των τριών 

ειδών (TCP_SYN, UDP, ICMP), µε τη χρήση του attack tool Stacheldraht, ενώ έγινε 

και µελέτη της λειτουργίας σε φυσιολογικές συνθήκες µε το Snort plug-in να 

παραµένει σε λειτουργία για διαστήµατα αρκετών ηµερών ανιχνεύοντας την κίνηση 

του δικτύου. Ο κόµβος µε ενεργοποιηµένο το Snort plug-in βλέπει όλη την 

εισερχόµενη και εξερχόµενη κίνηση του IP range 147.102.0.0/16 µε throughput κατά 

µέσο όρο 250 Mbps, σηµειώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδώσεις σε ότι αφορά 

την ταχύτητα επεξεργασίας για τόσο µεγάλες ταχύτητες του Network Interface. Στη 

συνέχεια θα παρουσιάσουµε εκτενή αποτελέσµατα για καθένα από τα τρία είδη 

επιθέσεων που µελετήσαµε. 

A) Επίθεση TCP SYN 

Παρακάτω βλέπουµε τις µετρήσεις που παίρνονται για το δίκτυο όταν είναι 

ενεργοποιηµένη η λειτουργία µε αρχεία εξόδου και time interval 1 sec. 
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Αρχείο syn_in.dat (στατιστικά την κίνησης του εσωτερικού δικτύου προς το 

εξωτερικό) : 

Slice           TCP_PKT  TCP_BYT   S/F/R/S+A/A           UDP_PKT UDP_BYT  ICMP_PKT  ICMP_BYT  MAX_HITS   IP 
--------               -------      -------       -----------------------------    -------  -----------     -----   --------    --------    ------------------  ---- 
1053521015    22617  20296212   158 143 104 96 22420    1988  1257699     70     6328     1126     147.102.222.210 
1053521016    23034  20499876   133 144 128 88 22850    2027  1238755     37     3137     1191     147.102.222.210 
1053521017    22314  20345769   119 133 161 82 22116    1888  1227528     54     5341     1193     147.102.222.210 
1053521018    23722  20665201   122 123 119 89 23547    1903  1194806     47     2667     1186     147.102.222.210 
1053521019    22429  20556420   156 170 105 98 22246    1986  1225358     39     2261     1322     147.102.222.210 
1053521020    22996  21510573   116 134 107 96 22847     2098  1317890    41     2336     1249     147.102.222.210 
1053521021    24036  21541469   154 171 103 108 23852   2010  1284187    57     5203     130       147.102.222.210 
1053521022    23051  20652904   137 158 112 80 22873     2033  1300799    34     1946     1183     147.102.222.210 
 

Αρχείο syn_out.dat (στατιστικά την κίνησης του εξωτερικού δικτύου προς το 

εσωτερικό) : 

Slice           TCP_PKT  TCP_BYT   S/F/R/S+A/A           UDP_PKT UDP_BYT  ICMP_PKT  ICMP_BYT  MAX_HITS   IP 
--------               -------      -------       -----------------------------    -------  -----------     -----   --------    --------    ------------------  ---- 
1053521015    18459  6364690      173 157 61 94 18244     1095   146644       65     3768     1126      147.102.222.210 
1053521016    18799  6579917      180 143 81 63 18575     1021   157229       69     3920     1191      147.102.222.210 
1053521017    18045  6283565      180 141 74 91 17823     1030   157470       67     5312     1193      147.102.222.210 
1053521018    19349  7164178      167 120 62 59 19143     1097   174003       67     3921     1186      147.102.222.210 
1053521019    18471  6256303      198 162 60 91 18234     1161   186270       57     3257     1322      147.102.222.210 
1053521020    18583  6577317      180 130 63 68 18369     1169   182944       67     3975     1249      147.102.222.210 
1053521021    19271  7016135      201 148 67 91 19030     1115   178592       79     4604     1305      147.102.222.210 
1053521022    18608  6662278      174 156 64 94 18402     1101   174770       70     4029     1183      147.102.222.210 

Στα παραπάνω αρχεία βλέπουµε τα στατιστικά για κάθε χρονική σχισµή (time slice) 

δηλαδή τα πακέτα και τα Bytes για κάθε πρωτόκολλο, τις σηµαίες TCP καθώς και 

την διεύθυνση IP µε τα περισσότερα πακέτα (hits) από το εξωτερικό δίκτυο. 

Βλέπουµε ότι όταν δεν υπάρχει ακόµα επίθεση η διεύθυνση αυτή είναι συνήθως του 

κεντρικού server 147.102.222.210 του δικτύου του ΕΜΠ. 

Ωστόσο όταν ξεκινήσει η επίθεση τα πράγµατα αλλάζουν και οι γραµµές που 

εκτυπώνονται στα αντίστοιχα αρχεία έχουν ως εξής. 

syn_in.dat : 

Slice           TCP_PKT  TCP_BYT   S/F/R/S+A/A           UDP_PKT UDP_BYT  ICMP_PKT  ICMP_BYT  MAX_HITS   IP 
--------               -------      -------       -----------------------------    -------  -----------     -----   --------    --------    -------------------   --- 
1053521187    23987 20063421    152 143 117 873 23765     1891  1170023       43     2493     3900        147.102.13.24 
1053521188    23454 19521529    154 131 106 217 23254     1976  1229763       47     2752     3854        147.102.13.24 
1053521189    22866 19666643    190 100 104 533 22618     2141  1303932       56     3232     3888        147.102.13.24 

syn_out.dat : 

Slice           TCP_PKT  TCP_BYT   S/F/R/S+A/A           UDP_PKT UDP_BYT  ICMP_PKT  ICMP_BYT  MAX_HITS   IP 
--------               -------      -------       -----------------------------    -------  -----------     -----   --------    --------    -------------------   --- 
1053521187    23205  8563620     4059 121 90 64 19122     1282   241165       52     3150     3900        147.102.13.24 
1053521188    23533  8986305     4013 140 77 52 19483     1277   228698       60     3629     3854        147.102.13.24 
1053521189    22886  8167902     4030 120 66 89 18833     1443   277713       65     3846     3888        147.102.13.24 
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Βλέπουµε πόσο περισσότερα από πριν είναι τα εξωτερικά SYN πακέτα που δέχεται 

τώρα το δίκτυο. Αν εκτός από τα απλά στατιστικά έχουµε ενεργοποιήσει και τη 

λειτουργία του αλγόριθµου των D-S, τότε στο αρχείο syn_ds.dat παίρνουµε τα 

διαστήµατα αξιοπιστίας για την πιθανή κατάσταση του δικτύου. 

syn_ds.dat : 

       time             TCP_S            UDP              ICMP           NORMAL      
   ------------        ----------          ----------           ---------           -----------      
1053521015: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521016: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521017: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521018: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521019: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521020: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521021: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521022: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521023: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 
1053521024: [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [1.000,1.000] 

όταν ακόµα δεν έχει ξεκινήσει η επίθεση, ενώ όταν πλέον έχουµε attack τυπώνονται 

τα ακόλουθα. 

       time             TCP_S            UDP              ICMP           NORMAL      
   ------------        ----------          ----------           ---------           -----------      
1053521187: [1.000,1.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000]  
1053521188: [1.000,1.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000]  
1053521189: [1.000,1.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000]  
1053521190: [1.000,1.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.000,0.000]  
1053521191: [0.774,0.774] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.226,0.226]  
1053521192: [0.771,0.771] [0.000,0.000] [0.000,0.000] [0.229,0.229] 

Βλέπουµε λοιπόν τη σαφή διάγνωση του προβλήµατος από τον αλγόριθµο. Όταν από 

τις επιλογές λειτουργίας έχουµε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα εγγραφής σε Round 

Robin Data Base (RRD) τότε παίρνουµε τα ακόλουθα διαγράµµατα για τις τιµές των 

µετρικών στοιχείων και των Belief Intervals του αλγορίθµου: 



 - 56 -

 

Σχήµα 19. Απεικόνιση των τιµών των µετρικών στοιχείων κατά την επίθεση. 

 

Σχήµα 20. Απεικόνιση των Belief Intervals για τα ενδεχόµενα του Frame of Discernment. 
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B) Επίθεση UDP 

Μπορούµε και πάλι όπως και παραπάνω να επιλέξουµε λειτουργία µε αρχεία, 

δυνατότητα RRD, επιλογή debug (που δεν δείξαµε παραπάνω). Την λειτουργία µε 

αρχεία δεν θα την επαναλάβουµε, την επιδείξαµε παραπάνω. Έτσι λοιπόν ακολούθως 

βλέπουµε τα διαγράµµατα για τις τιµές των metrics, τις BPAs για τα ενδεχόµενα 

επίθεσης που γίνονται report στον D-S και τα τελικά αποτελέσµατα των διαστηµάτων 

αξιοπιστίας (Belief Intervals). 

 

Σχήµα 21. Απεικόνιση των metrics για την περίπτωση UDP attack. 
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Σχήµα 22. Μετατροπή των metrics σε BPAs για να ενδεχόµενα επίθεσης. 

 

Σχήµα 23. Αποτελέσµατα των Belief Intervals για την περίπτωση UDP attack. 
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Γ) Επίθεση ICMP 

 Με παρόµοιο τρόπο µε παραπάνω θα δείξουµε µόνο τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα µε τα metrics και τα διαστήµατα αξιοπιστίας που προκύπτουν από την 

εφαρµογή του αλγορίθµου των D-S. 

 

Σχήµα 24. Αποτελέσµατα των metrics για την περίπτωση ICMP attack. 
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Σχήµα 25. Αποτελέσµατα των Belief Intervals για την περίπτωση ICMP attack. 

Τέλος να αναφέρουµε ότι εκτός από τα µεµονωµένα πειράµατα όπου οι 

παρατηρήσεις που εισάγονται στον Dempster – Shafer είναι από το Snort plug-in, 

έγιναν υπολογισµοί και για περίπτωση συµπληρωµατικών παρατηρήσεων από το 

Router του κεντρικού κόµβου του ΕΜΠ µε τη βοήθεια ερωτήσεων SNMP. Η 

αρχιτεκτονική αυτή εικονίζεται στο Σχήµα 26. 

 

Σχήµα 26. Λειτουργία του D-S συγχρόνως µε δυο πηγές αναφοράς (Snort – Router MIB). 
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Οι µετρήσεις σε αυτή την περίπτωση πραγµατοποιήθηκαν παράλληλα από τις δυο 

πηγές (Snort – Router) και στη συνέχεια έχοντας τα στοιχεία των αναφορών 

αποθηκευµένα σε αρχεία, σε δεύτερο στάδιο προχωρήσαµε σε fusion των 

παρατηρήσεων και πέρασµα των από κοινού παρατηρήσεων στον αλγόριθµο των 

Dempster – Shafer. Η δυνατότητα αυτή µπορεί πλέον να γίνει και σε πραγµατικό 

χρόνο µε τη χρήση της δικτυακής έκδοσης του D-S server που δέχεται αναφορές από 

δυο το πολύ µετρητές µε περιόδους Τ1, Τ2 µε Τ1 ∫ Τ2, όπως αναπτύξαµε και στην 

ενότητα µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του αλγορίθµου. Τα πειράµατα αυτά µε 

παρατηρήσεις τόσο από το Snort όσο και από τον Router έγιναν για όλες τις 

περιπτώσεις επιθέσεων στα πλαίσια του paper που δηµοσιεύτηκε [1]. Ωστόσο 

ενδεικτικά περιλαµβάνουµε ένα σχήµα που δείχνει µε γραφικό τρόπο την εφαρµογή 

της αρχιτεκτονικής του Σχήµατος 26, στο Σχήµα 27 αν και δεν αποτελεί στόχο της 

εργασίας αυτής οπότε και δεν αναφερόµαστε περαιτέρω. 
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Σχήµα 27. Μετατροπή των παρατηρήσεων σε BPAs και τελικά σε Belief Intervals ( Snort – Router MIB). 
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6.2 Ταχύτητα – Επιδόσεις – Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων 

 Είναι σκόπιµο να αναφερθούµε στις επιδόσεις του plug-in επειδή είναι 

κρίσιµος παράγοντας προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 

αρκετά γρήγορων δικτύων µε ταχύτητες που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 300 Mbps, 

όπως ο συνοριακός εξοπλισµός του δικτύου του ΕΜΠ. Το snort είναι αρκετά 

γρήγορο σε δίκτυα µέχρι 100Mbps, ωστόσο όταν οι ταχύτητες πλησιάζουν τo 1Gbps 

οι απαιτήσεις από επεξεργαστική ισχύ είναι αρκετά µεγάλες. Κατά τη διάρκεια των 

πειραµάτων δεν παρατηρήσαµε packet loss µεγαλύτερο από 3.5% µε όριο 

διακύµανσης το 1% – 3.5% για slice interval 1sec, που είναι η πιο απαιτητική και 

εξαιρετικά υπερβολική περίπτωση. Ωστόσο το σύστηµα που έτρεχε το plug-in 

δούλευε σχεδόν στο 100% των δυνατοτήτων του δαπανώντας ένα 40% του CPU time 

σε Interrupts από την κάρτα δικτύου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι σε 

λειτουργία µε αρχεία (dump files), οπότε έχουµε DMA transfers, οι επιδόσεις ήταν 

πολύ παραπάνω από ικανοποιητικές, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η φύση του PCI 

bus δυσκολεύει αρκετά τα πράγµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην περίπτωση 

ανάγνωσης της κίνησης από συγκεκριµένο dump file χρονικής διάρκειας capture 504 

sec = 8.4 min, ο χρόνος επεξεργασίας για τους συνδυασµούς ρυθµίσεων λειτουργίας 

του plug-in φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Features Processing Time (sec) Improvement (%) 
D-S + RRD + files 129,228546  ---- 
D-S + RRD 128,626273 0,47 
D-S  118,552860 7,83 
RRD 125,805165 2,19 

Πίνακας 3. Επιδόσεις µε βάση τον αριθµό των ενεργοποιηµένων επιλογών λειτουργίας. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο χρόνος επεξεργασίας για ένα dump file διάρκειας 8.4 min 

είναι στη χειρότερη περίπτωση 4 φορές µικρότερος, δηλαδή υπάρχει µεγάλο 

περιθώριο µέχρι το σύστηµα να αρχίσει να χάνει πακέτα λόγω αδυναµίας 

επεξεργασίας, ωστόσο λόγω των interrupts από την κάρτα δικτύου υπερσκελίζεται 

αυτή η διαφορά και οδηγεί σε απώλειες πακέτων της τάξης του 0.5% για slice 

interval 5sec. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας µετρήθηκαν 

σε υπολογιστή µε CPU PIIΙ 450 MHz σε αντίθεση µε το σύστηµα που έτρεχε την 

εφαρµογή στον κεντρικό κόµβο του ΕΜΠ µε πολλαπλάσιες δυνατότητες. Από τις 
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παραπάνω τιµές ή το Σχήµα 28, όπου φαίνεται το διάγραµµα των επιδόσεων µε βάση 

τα διάφορα features που έχει ενεργοποιηµένο το σύστηµα, βλέπουµε ότι η λειτουργία 

που επιβαρύνει περισσότερο είναι η χρήση Round Robin Data Bases, ωστόσο λόγω 

της χρησιµότητας και ευχρηστίας των διαγραµµάτων η απενεργοποίησή της κρίνεται 

άσκοπη πλέον εξαιρετικών περιστάσεων. 
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Σχήµα 28. ∆ιάγραµµα των σχετικών επιδόσεων του συστήµατος µε βάση τις επιλογές λειτουργίας. 

Συµπερασµατικά λοιπόν αναφέρουµε ότι στον τοµέα των επιδόσεων το σύστηµα 

λειτουργεί άριστα σε κίνηση µικρότερη των 100Mbps, ενώ για Network Interfaces 

ταχυτήτων της τάξης του 1 Gbps εµφανίζονται ανεκτές απώλειες (packet loss) της 

τάξεως του 0.5% - 1% για slice intervals άνω των 5sec. Οι απώλειες αυτές οφείλονται 

στις διακοπές (Interrupts) από την κάρτα δικτύου και είναι κάτι πρακτικά 

αναπόφευκτο. Εξάλλου το Snort αν και ιδιαίτερα δηµοφιλές είναι αβέβαιο αν 

συστήνεται για τόσο µεγάλες ταχύτητες δικτυακής κίνησης. Να σηµειώσουµε ότι ο 

εξοπλισµός που αναλαµβάνει να τρέχει την εφαρµογή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να είναι ο γρηγορότερος δυνατός, όπως εξάλλου απαιτείται από κάθε Sniffer – IDS 

System. 
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7. Χρήση Κώδικα – Εγκατάσταση 

Α) Snort (Preprocessor RS) 

Ο κώδικας του plug-in αποτελείται από τα αρχεία spp_rs.h και spp_rs.c. Επίσης 

παρέχεται και ένα αρχείο ρυθµίσεων snort.conf ως παράδειγµα για τα δυνατά 

configuration options που είναι διαθέσιµα στο χειριστή. Για τη σωστή λειτουργία του 

plug-in σε ότι αφορά τη χρήση του εργαλείου RRDtool θα πρέπει αυτό να είναι από 

πριν εγκατεστηµένο µε προτιµητέο prefix path το /usr/local/. Σε αντίθετη περίπτωση 

µπορεί να γίνει αλλαγή στο αρχείο spp_rs.c προκειµένου να έχουµε σωστές κλίσεις 

των προγραµµάτων του RDDtool. 

Αφού έχει γίνει η εγκατάσταση του RRDtool µπορούµε να συµπεριλάβουµε το plug-

in µας στον κώδικα του snort. Για το λόγο αυτό κάνουµε τα ακόλουθα. 

• Εκτελούµε ./configure στο src/ directory του snort distribution. 

• Στο αρχείο plugbase.h εισάγουµε τη γραµµή #include "spp_rs.h" και σώζουµε 

το αρχείο. 

• Στο αρχείο plugbase.c εισάγουµε στη συνάρτηση InitPreprocessors() τη 

γραµµή SetupRS() και σώζουµε το αρχείο. 

• Στο αρχείο Makefile.am στον ορισµό των snort_SOURCES εισάγουµε τα 

αρχεία που αφορούν το plug-in spp_rs.c, spp_rs.h. 

• Τέλος τρέχουµε automake και κάνουµε build το Snort δίνοντας make. 

• Μπορούµε να τρέξουµε το plug-in έχοντας σαν αναφορά στο snort.conf 

αρχείο που χρησιµοποιούµε την αντίστοιχη γραµµή για το RS preprocessor µε 

τα options που επιθυµούµε. 

Β) ds.c 

To πρόγραµµα αυτό αποτελεί την υλοποίηση της D-S engine που λειτουργεί µε 

αρχεία. Το πρόγραµµα δέχεται ως παράµετρο το αρχείο µε τις αναφορές (m-function) 

για εισαγωγή στον D-S και υπολογίζει τα Belief Intervals, ενώ δηµιουργεί και το 

αντίστοιχο RRD. Στο τέλος παράγει και το αντίστοιχο διάγραµµα στο ds.png που 

απεικονίζει τα Belief Intervals του Frame of Discernment F. 
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Γ) metrics.c 

Το πρόγραµµα αυτό παίρνει ως ορίσµατα (είσοδο) τα αρχεία <name>_in.dat και  

<name>_out.dat και υπολογίζει τα metrics, δηλαδή παράγει το αρχείο που θα 

τροφοδοτήσει το ds.c πρόγραµµα. Τα αρχεία in/out στο command δίνονται µε τη 

σειρά data_in.dat data_out.dat, δηλαδή πρώτα το in και µετά το out αρχείο. Τα 

αποτελέσµατα προκύπτουν στο αρχείο ds.dat 

∆) fuse.c 

Το πρόγραµµα αυτό παίρνει εντολές D-S από 2 διαφορετικά αρχεία και τις συνενώνει 

ανάλογα µε τα Timestamps. Ως ορίσµατα παίρνει πρώτα το αρχείο µε τις αναφορές 

του γρήγορου µετρητή (µικρή περίοδος) και µετά του αργού (µεγάλη περίοδος). 

Παράγει στο αρχείο output τα αποτελέσµατα της συνένωσης που θα τροφοδοτήσουν 

το ds.c. Για την σωστή λειτουργία πρέπει το αρχείο του αργού sensor να ξεκινά µε 

αναφορές που χρονικά είναι το πολύ µια περίοδό του πίσω σε σχέση µε τον γρήγορο 

sensor. 

Ε) serv.c 

Το αρχείο αυτό είναι η υλοποίηση του ds.c δικτυακά. ∆έχεται connections στο port 

6969, και υπολογίζει για κάθε πακέτο µε αναφορές από Sensors τα τελικά Belief 

Intervals του D-S. ∆ουλεύει µε έως και δυο διαφορετικές πηγές αναφοράς που έχουν 

διαφορετική περίοδο παρατήρησης. 
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Α) Snort preprocessor RS plug-in code. 
 
spp_rs.h 
 
#include "snort.h" 
 
#ifndef __SPP_RS_H__ 
#define __SPP_RS_H__ 
 
typedef struct _RS 
{ 
      /* bytes/segments */ 
      u_long n_bytes; 
      u_long n_segs; 
      u_long n_udp_bytes; 
      u_long n_udp_segs; 
 
      /* TCP SYN/FIN/RST, SYN+ACK */ 
      u_long n_syn; 
      u_long n_fin; 
      u_long n_rst; 
      u_long n_synack; 
      u_long n_ack; 
 
      /* ICMP packets */ 
      u_long icmp_pkts; 
      u_long icmp_bytes; 
 
} RSdata; 
 
typedef struct timeval timeval; 
 
#define US_PER_SEC 1000000 /* microseconds per second */ 
 
int tv_cmp(struct timeval lhs, struct timeval rhs); 
void tv_add(struct timeval *plhs, struct timeval rhs); 
 
#define ZERO_TIME(ptv)(((ptv)->tv_sec == 0) && ((ptv)->tv_usec == 0)) 
#define tv_ge(lhs,rhs) (tv_cmp((lhs),(rhs)) >= 0) 
 
/* list of function prototypes for this preprocessor */ 
void SetupRS(); 
void RSInit(u_char *); 
void ParseRSArgs(char *); 
void RSPreprocFunction(Packet *); 
void RSPreprocRestartFunction(int); 
void RSPreprocCleanExitFunction(int); 
void PrintSlice(); 
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#endif  /* __SPP_RS_H__ */ 
 
spp_rs.c 
 
#include<sys/types.h> 
#include<sys/socket.h> 
#include<netinet/in.h> 
#include<netdb.h> 
#include<stdio.h> 
#include<errno.h> 
 
#include "spp_rs.h" 
 
#define Theta 0xF 
#define TCP_S 1 
#define UDP 2 
#define ICMP 4 
#define OK 8 
 
#define SERVER_PORT 6969 
 
struct sockaddr_in server; 
struct hostent * server_host; 
     
static float slice_interval; 
static timeval tv_slice_interval,current_time; 
u_long INSIDE_IP, INSIDE_MASK, INSIDE_HOSTS, INSIDE_NET; 
u_long ip_index,max_hits=0; 
u_long * pkt_ip; 
u_long starttime,endtime,rrdsize; 
char* filename,* DS_SERVER; 
char files[3][20]; 
int file,ds,rrd,dsserv,sd,rrdreset; 
int all2null=0,debug; 
float tcp_high,tcp_low,udp_high,udp_low,icmp_high,icmp_low; 
float 
tcp=0,not_tcp=0,tcp_theta=0,udp=0,not_udp=0,udp_theta=0,icmp=0,not_icmp=0,icm
p_theta=0; 
 
char* rrd_create1="/home/prori/bin/rrdtool create %s.rrd --start %lu --step %d \ 
DS:out_tcp_pkts:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_tcp_bytes:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_syn:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_fin:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_rst:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_synack:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_ack:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_udp_pkts:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_udp_bytes:GAUGE:800:U:U \ 
DS:out_icmp_pkts:GAUGE:800:U:U \ 
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DS:out_icmp_bytes:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_tcp_pkts:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_tcp_bytes:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_syn:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_fin:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_rst:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_synack:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_ack:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_udp_pkts:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_udp_bytes:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_icmp_pkts:GAUGE:800:U:U \ 
DS:in_icmp_bytes:GAUGE:800:U:U \ 
RRA:MAX:0.5:1:%lu"; 
 
char* rrd_update1="/home/prori/bin/rrdtool update %s.rrd \ 
 
%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:%lu:
%lu:%lu:%lu:%lu:%lu"; 
 
char* rrd_graph1="/home/prori/bin/rrdtool graph %s.png -h 300 --start %lu --end %lu 
\ 
DEF:out_syn=%s.rrd:out_syn:MAX \ 
DEF:in_fin=%s.rrd:in_fin:MAX \ 
DEF:out_udp=%s.rrd:out_udp_bytes:MAX \ 
DEF:in_udp=%s.rrd:in_udp_bytes:MAX \ 
DEF:out_icmp=%s.rrd:out_icmp_bytes:MAX \ 
DEF:in_icmp=%s.rrd:in_icmp_bytes:MAX \ 
\"CDEF:syn_fin=out_syn,in_fin,/\" \ 
\"CDEF:udp_out_in=out_udp,in_udp,/\" \ 
\"CDEF:icmp_out_in=out_icmp,in_icmp,/\" \ 
LINE2:syn_fin#FF0000:\"SYN/FIN Metric\" \ 
LINE2:udp_out_in#00FF00:\"UDP Bytes out/in Metric\" \ 
LINE2:icmp_out_in#0000FF:\"ICMP Bytes out/in Metric\""; 
 
char* rrd_create2="/home/prori/bin/rrdtool create %s_ds.rrd --start %lu --step %d \ 
DS:tcp_syn_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:tcp_syn_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:ok_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:ok_pl:GAUGE:800:U:U \ 
RRA:MAX:0.5:1:%lu"; 
char* rrd_update2="/home/prori/bin/rrdtool update %s_ds.rrd 
%lu:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f"; 
char* rrd_graph2="/home/prori/bin/rrdtool graph %s_ds.png -h 300 \ 
--start %lu --end %lu --upper-limit 1.05 --lower-limit 0 --rigid \ 
DEF:bel1=%s_ds.rrd:tcp_syn_bel:MAX \ 
DEF:pl1=%s_ds.rrd:tcp_syn_pl:MAX \ 
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LINE2:bel1#000000:\"TCP SYN Belief\" \ 
LINE2:pl1#000000:\"TCP SYN Plausibility\" \ 
DEF:bel2=%s_ds.rrd:udp_bel:MAX \ 
DEF:pl2=%s_ds.rrd:udp_pl:MAX \ 
LINE2:bel2#00FF00:\"UDP Belief\" \ 
LINE2:pl2#00FF00:\"UDP Plausibility\" \ 
DEF:bel3=%s_ds.rrd:icmp_bel:MAX \ 
DEF:pl3=%s_ds.rrd:icmp_pl:MAX \ 
LINE2:bel3#FF0000:\"ICMP Belief\" \ 
LINE2:pl3#FF0000:\"ICMP Plausibility\" \ 
DEF:bel4=%s_ds.rrd:ok_bel:MAX \ 
DEF:pl4=%s_ds.rrd:ok_pl:MAX \ 
LINE2:bel4#0000FF:\"Normal Belief\" \ 
LINE2:pl4#0000FF:\"Normal Plausibility\""; 
 
char* rrd_create3="/home/prori/bin/rrdtool create %s_m.rrd --start %lu --step %d \ 
DS:tcp:GAUGE:800:U:U \ 
DS:not_tcp:GAUGE:800:U:U \ 
DS:tcp_theta:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp:GAUGE:800:U:U \ 
DS:not_udp:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp_theta:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp:GAUGE:800:U:U \ 
DS:not_icmp:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp_theta:GAUGE:800:U:U \ 
RRA:MAX:0.5:1:%lu"; 
char* rrd_update3="/home/prori/bin/rrdtool update %s_m.rrd 
%lu:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f"; 
char* rrd_graph3="/home/prori/bin/rrdtool graph %s_m.png -h 300 \ 
--start %lu --end %lu --upper-limit 1.05 --lower-limit 0 --rigid \ 
DEF:tcp=%s_m.rrd:tcp:MAX \ 
DEF:not_tcp=%s_m.rrd:not_tcp:MAX \ 
DEF:tcp_theta=%s_m.rrd:tcp_theta:MAX \ 
DEF:udp=%s_m.rrd:udp:MAX \ 
DEF:not_udp=%s_m.rrd:not_udp:MAX \ 
DEF:udp_theta=%s_m.rrd:udp_theta:MAX \ 
DEF:icmp=%s_m.rrd:icmp:MAX \ 
DEF:not_icmp=%s_m.rrd:not_icmp:MAX \ 
DEF:icmp_theta=%s_m.rrd:icmp_theta:MAX \ 
LINE2:tcp#FF0000:\"TCP SYN\" \ 
LINE2:udp#00FF00:\"UDP\" \ 
LINE2:icmp#0000FF:\"ICMP\""; 
 
int b_val[]= {TCP_S,UDP,ICMP,OK}; 
 
struct list { 
  int HypoSet; 
  float bpa; 
  struct list * prev; 
  struct list * next; 
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}; 
 
typedef struct list belief; 
 
FILE * fds,*fsd,*fil; 
FILE* filedsp[2]; 
 
static u_long slice_number = 1; /* while slice interval are we in? */ 
 
/* If you need to instantiate the preprocessor's data structure, do it here */ 
RSdata info[2]; 
 
 
int 
tv_cmp(struct timeval lhs, struct timeval rhs) 
{ 
  if (lhs.tv_sec > rhs.tv_sec) { return(1); } 
  if (lhs.tv_sec < rhs.tv_sec) { return(-1); } 
  /* ... else, seconds are the same */ 
  if (lhs.tv_usec > rhs.tv_usec) return(1); 
  else if (lhs.tv_usec == rhs.tv_usec) return(0); 
  else return(-1); 
} 
 
void 
tv_add(struct timeval *plhs, struct timeval rhs) 
{ 
  plhs->tv_sec += rhs.tv_sec; 
  plhs->tv_usec += rhs.tv_usec; 
  if (plhs->tv_usec >= US_PER_SEC) { 
    plhs->tv_usec -= US_PER_SEC; 
    plhs->tv_sec += 1; 
  } 
} 
 
belief * add_belief(belief * blist, int Hypo, float bpa) 
{ 
  belief * temp = (belief*) malloc(sizeof(belief)); 
  temp->HypoSet = Hypo; 
  temp->bpa = bpa; 
  temp->next = NULL; temp->prev = NULL; 
  if(blist==NULL) {blist = temp; temp = NULL; return blist;} 
  temp->next = blist; 
  blist->prev = temp; 
  blist = temp; 
  temp = NULL; 
//  printf("add: %f\n",bpa); 
  return blist; 
} 
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belief * del_belief(belief * blist, belief * del) 
{ 
  belief * head = blist; 
  if((blist == NULL)||(del == NULL)) return NULL; 
  if(del->prev==NULL) 
  { 
    head = del->next; 
    if(head==NULL) return NULL; 
    head->prev = NULL; 
  } 
  else {del->prev->next = del->next;} 
  if(del->next == NULL) {del->prev->next = NULL;} 
  else {del->next->prev = del->prev;} 
  free(del); 
  return head; 
} 
 
belief * del_blist(belief * blist) 
{ 
  belief *temp = blist; 
  belief * next = blist; 
  while(temp!=NULL) { next=temp->next; free(temp); temp=next; } 
  return NULL;  
} 
 
belief * join(belief * blist) 
{ 
  /* Join same HypothesisSets (lineal join) */ 
  belief * p1 = NULL; 
  belief * p2 = NULL; 
  p1=blist; p2=blist->next; 
  while(p1!=NULL) 
  { 
    p2=p1->next; 
    while(p2!=NULL) 
    { 
      if(p1->HypoSet == p2->HypoSet) 
      { p1->bpa = p1->bpa + p2->bpa; blist=del_belief(blist,p2); } 
      p2=p2->next; 
    } 
    p1=p1->next; 
  } 
  return blist; 
} 
 
belief * normalize(belief * blist) 
{ 
  /* Normalize if nececery */ 
  belief * temp = blist; 
  float tmp; 
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  all2null=0; 
  while((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet!=0)) temp = temp->next;  
  if ((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet==0)&&(temp->bpa>=1)) 
  { 
    all2null=1; return blist; 
  } 
  if ((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet==0))  
  { 
    tmp=temp->bpa; 
    blist=del_belief(blist,temp); 
    temp = blist; 
    while(temp!=NULL) { temp->bpa = temp->bpa/(1-tmp); temp = temp->next; } 
  } 
  return blist;  
} 
 
belief * calc(belief * b1,belief * b2)  
{ 
  belief * temp1 = b1; 
//  belief * temp = NULL; 
  belief * temp2 = b2; 
  belief * new = NULL; 
  float sbpa=0.0; 
  int i,j,elements1=0,elements2=0; 
  if(b2!=NULL) { while(temp2!=NULL) { sbpa=sbpa+temp2->bpa; temp2 = temp2-
>next; elements2++; } } 
  if(b1!=NULL) { while(temp1!=NULL) { temp1 = temp1->next; elements1++; } } 
//  printf("Elements1: %d Elements2: %d\n",elements1,elements2); 
  temp1 = b1; temp2 = b2; 
  if((b1==NULL)&&(b2==NULL)) { printf("ERROR: Lists Empty\n"); return NULL; 
} 
  else if((b2!=NULL)&&(b1==NULL))  
  {  
//    memcpy(new,b2,elements2*sizeof(belief));  
    for(j=0;j<elements2;j++) { new=add_belief(new,temp2->HypoSet,temp2->bpa); 
temp2 = temp2->next; } 
    return new;  
  } 
  else if((b1!=NULL)&&(b2==NULL))  
  {  
//    memcpy(new,b1,elements1*sizeof(belief));  
    for(j=0;j<elements1;j++) { new=add_belief(new,temp1->HypoSet,temp1->bpa); 
temp1 = temp1->next; } 
    return new;  
  } 
  temp1 = b1; temp2 = b2; 
  for(j=0;j<elements2;j++) 
  { 
    for(i=0;i<elements1;i++)  
    {  
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      new=add_belief(new,(temp1->HypoSet)&(temp2->HypoSet),temp2->bpa*temp1-
>bpa); 
      if(temp1->next!=NULL) temp1 = temp1->next; 
    } 
    if(temp2->next!=NULL) temp2 = temp2->next; 
    temp1 = b1; 
  }  
//  printf("--Pure\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
 /* Join Same */ 
  new=join(new); 
//  printf("--Join\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
 /* Normalize */ 
  new=normalize(new); 
//  printf("--Norm\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
//  del_blist(b1);del_blist(b2); 
  return new; 
} 
 
void calc_intervals(belief * blist, u_long time) 
{ 
  belief * temp = blist; 
  int i; 
  int n=sizeof(b_val)/sizeof(int); 
  float bel[n], pl[n]; 
  char buf[300]; 
  memset(bel,0,n*sizeof(float)); 
  memset(pl,0,n*sizeof(float)); 
  if(all2null==1) 
  { 
    if(file) 
    { 
      fprintf(fds,"%lu: ",time); 
      for(i=0;i<n;i++) fprintf(fds,"[%.3f,%.3f] ",0.0,1.0); 
      fprintf(fds,"\n"); 
    } 
    if(rrd) { sprintf(buf,rrd_update2,filename,time,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0); 
system(buf); } 
    return; 
  } 
  while(temp!=NULL)  
  { 
    for(i=0;i<n;i++) 
    { 
      if(b_val[i] == temp->HypoSet) bel[i]=temp->bpa; 
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      if((b_val[i]&temp->HypoSet) == 0) pl[i]=pl[i] + temp->bpa; 
    }   
    temp = temp->next;  
  } 
  for(i=0;i<n;i++) ((1-pl[i])<0)?(pl[i]=(pl[i]-1)):(pl[i]=(1-pl[i])); 
//  temp = blist; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
  if(file) 
  { 
    fprintf(fds,"%lu: ",time); 
    for(i=0;i<n;i++) fprintf(fds,"[%.3f,%.3f] ",bel[i],pl[i]); 
    fprintf(fds,"\n"); 
    fflush(fds); 
  } 
  if((file==0)&&(ds==1)&&(dsserv==0)&&(bel[3]<0.8)) 
  { 
    fprintf(fil,"%lu: %s\n",current_time.tv_sec,inet_ntoa(ip_index+INSIDE_NET)); 
    fflush(fil); 
  } 
 
  if(rrd) { 
  
sprintf(buf,rrd_update2,filename,time,bel[0],pl[0],bel[1],pl[1],bel[2],pl[2],bel[3],pl[3]
); system(buf);  
  } 
  return; 
} 
 
belief* metric1(u_long t, int m, int Hyposet, float value, float low, float high) 
{ 
  belief* new=NULL; 
  float mid=(high-low)/2; 
  float bpa=(value-low)/(high-low); 
  float ss=0.1*mid; 
  if((ds!=0)&&(dsserv==0)) 
  { 
    if(value>=high) 
    { 
      new = add_belief(new,Hyposet,1.0); 
      new = add_belief(new,Hyposet^Theta,0.0); 
      return new; 
    } else 
    if(value<=low) 
    { 
      new = add_belief(new,Hyposet,0.0); 
      new = add_belief(new,Hyposet^Theta,1.0); 
      return new; 
    } else 
    if((value>=(mid+ss)) || (value<=(mid-ss))) 
    { 
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      new = add_belief(new,Hyposet,bpa); 
      new = add_belief(new,Hyposet^Theta,(1-bpa)); 
      return new; 
    }  
    else 
    { 
      new = add_belief(new,Hyposet,bpa); 
      new = add_belief(new,Theta,(1-bpa)); 
  //    new = add_belief(new,Hyposet^Theta,(1-bpa/2); 
      return new; 
    } 
  } 
  else if(dsserv) 
  { 
    if(value>=high) 
    { 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,1.0); 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,0.0); 
      return NULL; 
    } else 
    if(value<=low) 
    { 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,0.0); 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,1.0); 
      return NULL; 
    } else 
    if((value>=(mid+ss)) || (value<=(mid-ss))) 
    { 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,bpa); 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,(1-bpa)); 
      return NULL; 
    }  
    else 
    { 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,bpa); 
      fprintf(fsd,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t,m,Theta,(1-bpa)); 
  //    fprintf(fsd,"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,(1-(value-low)/(high-
low))/2); 
      return NULL; 
    } 
  } 
  return NULL; 
} 
 
int metric2(u_long t, int m, int Hyposet, float value, float low, float high) 
{ 
  float mid=(high-low)/2; 
  float bpa=(value-low)/(high-low); 
  float ss=0.1*mid; 
  if(value>=high) 
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  { 
    if(Hyposet==TCP_S) { tcp=1.0; not_tcp=0.0; tcp_theta=0.0; } 
    if(Hyposet==UDP) { udp=1.0; not_udp=0.0; udp_theta=0.0; } 
    if(Hyposet==ICMP) { icmp=1.0; not_icmp=0.0; icmp_theta=0.0; } 
    return 0; 
  } else 
  if(value<=low) 
  { 
    if(Hyposet==TCP_S) { tcp=0.0; not_tcp=1.0; tcp_theta=0.0; } 
    if(Hyposet==UDP) { udp=0.0; not_udp=1.0; udp_theta=0.0; } 
    if(Hyposet==ICMP) { icmp=0.0; not_icmp=1.0; icmp_theta=0.0; } 
    return 0; 
  } else 
  if((value>=(mid+ss)) || (value<=(mid-ss))) 
  { 
    if(Hyposet==TCP_S) { tcp=bpa; not_tcp=(1-bpa); tcp_theta=0.0; } 
    if(Hyposet==UDP) { udp=bpa; not_udp=(1-bpa); udp_theta=0.0; } 
    if(Hyposet==ICMP) { icmp=bpa; not_icmp=(1-bpa); icmp_theta=0.0; } 
    return 0; 
  }  
  else 
  { 
    if(Hyposet==TCP_S) { tcp=bpa; not_tcp=0.0; tcp_theta=(1-bpa); } 
    if(Hyposet==UDP) { udp=bpa; not_udp=0.0; udp_theta=(1-bpa); } 
    if(Hyposet==ICMP) { icmp=bpa; not_icmp=0.0; icmp_theta=(1-bpa); } 
    return 0; 
  } 
} 
 
float klasma(u_long ari, u_long par, u_long err, float low, float high) 
{ 
  if(ari<0) ari=-ari; 
  if((ari==0)&&(par==0)) return low; 
  else if((ari==0)&&(par!=0)) 
  { 
    if(par>err) return low; else return low; 
  } 
  else if((ari!=0)&&(par==0)) 
  { 
    if(ari>err) return high; else return low; 
  } 
  else 
  { 
    return (float)ari/par; 
  } 
} 
          
void SetupRS() 
{ 
    /* link the preprocessor keyword to the init function in  
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       the preproc list */ 
    RegisterPreprocessor("RS", RSInit); 
    return; 
} 
 
void RSInit(u_char *args) 
{ 
    int l,i; 
    /* parse the argument list from the rules file */ 
    ParseRSArgs(args); 
 
    l=strlen(filename); 
    if(file) 
    { 
      for(i=0;i<3;i++) strlcpy(files[i],filename,sizeof(files[i])); 
      strlcat(files[0],"_in.dat",sizeof(files[0])); 
      strlcat(files[1],"_out.dat",sizeof(files[1])); 
      strlcat(files[2],"_ds.dat",sizeof(files[2])); 
      if((filedsp[0] = fopen(files[0],"w")) == NULL) { printf("Error opening 
file.\nQuitting\n"); exit(1); } 
      if((filedsp[1] = fopen(files[1],"w")) == NULL) { printf("Error opening 
file.\nQuitting\n"); exit(1); } 
      for(l=0;l<2;l++)  
      {  
        fprintf(filedsp[l], 
        "   Slice    TCP_PKT  TCP_BYT       S/ F/ R/ S+A/ A     UDP_PKT  UDP_BYT   
ICMP_PKT  ICMP_BYT  MAX_HITS     IP\n"); 
        fprintf(filedsp[l], 
        "--------    -------  -------       ---------------     -------  -------   --------  --------  --------  
------------\n");  
      } 
      if(ds) { 
 if((fds = fopen(files[2],"w")) == NULL) { printf("Error opening 
file.\nQuitting\n"); exit(1); } 
      } 
    } 
    if(dsserv) 
    { 
      if((server_host=gethostbyname(DS_SERVER)) == NULL) 
      { 
 printf("Uknown Server Host\nQuitting...\n"); 
        exit(1); 
      } 
      server.sin_family = AF_INET; 
      server.sin_port = htons(SERVER_PORT); 
      bcopy(server_host->h_addr, &server.sin_addr, server_host->h_length); 
        
    } 
    if((file==0)&&(ds==1)&&(dsserv==0)) 
    { 
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      if((fil = fopen("ip_log.txt","w")) == NULL) { printf("Error opening 
file.\nQuitting\n"); exit(1); } 
    } 
/*    printf("%s\n",inet_ntoa(INSIDE_IP)); 
    printf("%s\n",inet_ntoa(INSIDE_MASK)); 
    printf("%s\n",inet_ntoa(INSIDE_HOSTS)); 
    printf("%lu\n",INSIDE_MASK+1);*/ 
    pkt_ip = malloc((INSIDE_MASK+1)*sizeof(u_long)); 
//    printf("%s\n%s\n%s\n",files[0],files[1],files[2]); 
 
 
    /* turn the slice interval into a timeval */ 
    tv_slice_interval.tv_sec = (int)slice_interval; 
    tv_slice_interval.tv_usec = 
           1000000 * (slice_interval - tv_slice_interval.tv_sec); 
 
    printf("preprocessor rs: generating data in %.3fsec\n",slice_interval); 
    memset(info,0,2*sizeof(RSdata)); 
    memset(pkt_ip,0,(INSIDE_MASK+1)*sizeof(u_long)); 
 
    /* Set the preprocessor function into the function list */ 
    AddFuncToPreprocList(RSPreprocFunction); 
    AddFuncToCleanExitList(RSPreprocCleanExitFunction); 
    AddFuncToRestartList(RSPreprocRestartFunction); 
    return; 
} 
 
void ParseRSArgs(char *args) 
{ 
  char** toks; 
  int numToks; 
  toks = mSplit(args, " ", 20, &numToks, '\\'); 
  if(numToks<10) { printf("Error in your config file\n"); exit(-1); } 
  slice_interval = atof(toks[0]); 
  filename = toks[1]; 
  INSIDE_IP = inet_addr(toks[2]); 
  INSIDE_MASK = inet_addr(toks[3]); 
  if(INSIDE_MASK == inet_addr("255.255.255.255")) 
  { 
    printf("Not a valid netmask: %s\n",toks[3]); 
    exit(1); 
  } 
  INSIDE_HOSTS = ntohl(INSIDE_MASK); 
  INSIDE_NET = (INSIDE_IP & INSIDE_MASK); 
  file = atoi(toks[4]); 
  ds = atoi(toks[5]); 
  rrd = atoi(toks[6]); 
  rrdsize = atol(toks[7]); 
  rrdreset=atoi(toks[8]); 
  debug=atoi(toks[9]); 
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  dsserv = atoi(toks[10]); 
  ds=(ds!=0)&&(dsserv==0); 
  DS_SERVER = toks[11]; 
  tcp_low=atof(toks[12]); 
  tcp_high=atof(toks[13]); 
  udp_low=atof(toks[14]); 
  udp_high=atof(toks[15]); 
  icmp_low=atof(toks[16]); 
  icmp_high=atof(toks[17]); 
  return; 
} 
 
/* This function checks in/out flow */ 
int check_ip(Packet *p) 
{ 
  int k; 
  u_long temp; 
  (INSIDE_NET==((p->iph->ip_src.s_addr) & INSIDE_MASK))?(k=0):(k=1); 
  if(k==1)  
  { 
    temp=++pkt_ip[ntohl((INSIDE_HOSTS&(p->iph->ip_dst.s_addr)))]; 
    if(temp>max_hits) { max_hits = temp; ip_index = (INSIDE_HOSTS&(p->iph-
>ip_dst.s_addr)); } 
  } 
  return k; 
} 
 
void tcp_pkt(Packet *p) 
{ 
  int k; 
  if(p->tcph == NULL) return; 
 
  k=check_ip(p); 
       
  /* See for SYN/FIN/RST flags */ 
  if((p->tcph->th_flags & 18) == 18) ++info[k].n_synack; /* syn+ack */ 
  if(p->tcph->th_flags == 2) ++info[k].n_syn; /* syn */ 
  if((p->tcph->th_flags & 4) == 4) ++info[k].n_rst; /* rst */ 
  if((p->tcph->th_flags & 1) == 1) ++info[k].n_fin; /* fin */ 
  if((p->tcph->th_flags & 16) == 16) ++info[k].n_ack; /* ack */ 
 
  /* add to total data counters */ 
  ++info[k].n_segs; 
  info[k].n_bytes += ntohs(p->iph->ip_len);    
  return; 
                             
} 
 
void udp_pkt(Packet *p) 
{ 
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  int k; 
//  if(p->udph == NULL) return; 
 
  k=check_ip(p); 
 
  ++info[k].n_udp_segs; 
  info[k].n_udp_bytes += ntohs(p->iph->ip_len); 
  return; 
} 
 
void icmp_pkt(Packet *p) 
{ 
  int k; 
//  if(p->icmph == NULL) return; 
 
  k=check_ip(p); 
 
  ++info[k].icmp_pkts; 
  info[k].icmp_bytes += ntohs(p->iph->ip_len); 
  return; 
} 
 
void RSPreprocFunction(Packet *p) 
{ 
  static timeval next_time = {0,0}; 
 
  current_time = p->pkth->ts; 
   
  /* if this is the first packet, determine the END of the slice */ 
  if (ZERO_TIME(&next_time)) { 
      next_time = current_time; 
      tv_add(&next_time, tv_slice_interval); 
    } 
 
  /* if we've gone over our interval, print out data so far */ 
  while (tv_ge(current_time,next_time)) { 
     /* output a line */ 
     PrintSlice(); 
      
     /* when does the next interval start? */ 
     tv_add(&next_time, tv_slice_interval); 
    } 
  if(p->iph==NULL) return; 
  /* TCP packet */ 
  if(p->iph->ip_proto == 6) tcp_pkt(p); 
  /* UDP packet */ 
  if(p->iph->ip_proto == 17) udp_pkt(p); 
  /* ICMP packet */ 
  if(p->iph->ip_proto == 1) icmp_pkt(p); 
  return; 
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} 
 
 
void PrintSlice() 
{ 
  int k; 
  belief * list1, * list2, * new; 
  char buf[900]; 
  if(slice_number==1)  
  {  
    if(rrd) 
    { 
      if((int)slice_interval<1) k=1; else k=(int)slice_interval; 
      starttime=current_time.tv_sec-1; 
      if(rrdreset) 
      { 
        sprintf(buf,rrd_create1,filename,starttime,k,rrdsize); system(buf); 
        if(ds) { sprintf(buf,rrd_create2,filename,starttime,k,rrdsize); system(buf); } 
        if(debug) { sprintf(buf,rrd_create3,filename,starttime,k,rrdsize); system(buf); } 
      } 
    } 
  } 
  if(file) 
  { 
    for(k=0;k<2;k++)  
    { 
      fprintf(filedsp[k], 
//        "%8lu %8lu %12f %8lu %lu %lu %lu %lu %8lu %12f %8lu %12f %8lu 
%20s\n", 
        "%8lu %8lu %8lu %8lu %lu %lu %lu %lu %8lu %8lu %8lu %8lu %8lu 
%20s\n", 
        current_time.tv_sec, info[k].n_segs, 
info[k].n_bytes/*(8.0/(IF_SPEED*1000000*slice_interval))*/, info[k].n_syn,  
        info[k].n_fin, info[k].n_rst, info[k].n_synack, info[k].n_ack, info[k].n_udp_segs,  
        info[k].n_udp_bytes/*(8.0/(IF_SPEED*1000000*slice_interval))*/, 
info[k].icmp_pkts,  
        info[k].icmp_bytes/*(8.0/(IF_SPEED*1000000*slice_interval))*/, max_hits,  
        inet_ntoa(ip_index+INSIDE_NET)); 
         
      fflush(filedsp[k]); 
    } 
  } 
   
  if(rrd) 
  { 
    sprintf(buf,rrd_update1,filename,current_time.tv_sec, 
        
info[1].n_segs,info[1].n_bytes,info[1].n_syn,info[1].n_fin,info[1].n_rst,info[1].n_syna
ck, 
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info[1].n_ack,info[1].n_udp_segs,info[1].n_udp_bytes,info[1].icmp_pkts,info[1].icmp
_bytes, 
        
info[0].n_segs,info[0].n_bytes,info[0].n_syn,info[0].n_fin,info[0].n_rst,info[0].n_syna
ck, 
        
info[0].n_ack,info[0].n_udp_segs,info[0].n_udp_bytes,info[0].icmp_pkts,info[0].icmp
_bytes); 
    system(buf); 
    if(debug) 
    { 
      metric2(current_time.tv_sec,1,TCP_S, 
klasma(info[1].n_syn,info[0].n_fin,100,tcp_low,tcp_high),tcp_low,tcp_high); 
      metric2(current_time.tv_sec,2,UDP, 
klasma(info[1].n_udp_bytes,info[0].n_udp_bytes,100,udp_low,udp_high),udp_low,ud
p_high); 
      metric2(current_time.tv_sec,3,ICMP, 
klasma(info[1].icmp_bytes,info[0].icmp_bytes,100,icmp_low,icmp_high),icmp_low,i
cmp_high); 
 
      sprintf(buf,rrd_update3,filename,current_time.tv_sec, 
 tcp,not_tcp,tcp_theta,udp,not_udp,udp_theta,icmp,not_icmp,icmp_theta); 
      system(buf); 
    } 
  } 
 
  if(ds) 
  { 
    /* m1{TCP_S} = SYN_out/FIN_in */ 
    list1 = metric1(current_time.tv_sec,1,TCP_S, 
klasma(info[1].n_syn,info[0].n_fin,100,tcp_low,tcp_high),tcp_low,tcp_high); 
     
    /* m2{UDP} = RST_in/tcp_pkt_out , isos tha mporoyse kalytera tcp_pkt_in */ 
    list2 = metric1(current_time.tv_sec,2,UDP, 
klasma(info[1].n_udp_bytes,info[0].n_udp_bytes,100,udp_low,udp_high),udp_low,ud
p_high); 
     
    new = calc(list1,list2); list1=del_blist(list1); list2=del_blist(list2); list1=new; 
     
    /* m3{ICMP} = icmp_bytes_out / icmp_bytes_in */ 
    list2 = metric1(current_time.tv_sec,3,ICMP, 
klasma(info[1].icmp_bytes,info[0].icmp_bytes,100,icmp_low,icmp_high),icmp_low,i
cmp_high); 
    new = calc(list1,list2); list1=del_blist(list1); list2=del_blist(list2); 
    calc_intervals(new,current_time.tv_sec); 
    new = del_blist(new); 
  } 
 
  if(dsserv) 
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  { 
    if((sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0))<0) 
    { 
      printf("PrintSlice: Can't create socket\n"); 
      exit(1); 
    } 
    if(connect(sd, (struct sockaddr *) &server, sizeof(server))<0) 
    { 
      printf("PrintSlice: Can't connect to server\n"); 
      exit(1); 
    } 
     
    fsd=fdopen(sd,"w"); 
    fprintf(fsd,"ID:1\n"); 
    fprintf(fsd,"%s\n",inet_ntoa(ip_index+INSIDE_NET)); 
     
    /* m1{TCP_S} = SYN_out/FIN_in */ 
    metric1(current_time.tv_sec,1,TCP_S, 
klasma(info[1].n_syn,info[0].n_fin,100,tcp_low,tcp_high),tcp_low,tcp_high); 
    /* m2{UDP} = RST_in/tcp_pkt_out , isos tha mporoyse kalytera tcp_pkt_in */ 
    metric1(current_time.tv_sec,2,UDP, 
klasma(info[1].n_udp_bytes,info[0].n_udp_bytes,100,udp_low,udp_high),udp_low,ud
p_high); 
    /* m3{ICMP} = icmp_bytes_out / icmp_bytes_in */ 
    metric1(current_time.tv_sec,3,ICMP, 
klasma(info[1].icmp_bytes,info[0].icmp_bytes,100,icmp_low,icmp_high),icmp_low,i
cmp_high); 
    
    fclose(fsd); 
    close(sd); 
  } 
   
  memset(info,0,2*sizeof(RSdata)); 
  memset(pkt_ip,0,(INSIDE_MASK+1)*sizeof(u_long)); max_hits=0; ip_index=0; 
  slice_number++; 
  return; 
} 
 
void RSPreprocCleanExitFunction(int signal) 
{ 
  char buf[900]; 
//  PrintSlice(); 
  if(file) 
  {  
    fclose(filedsp[0]); fclose(filedsp[1]); 
    if(ds==1) fclose(fds); 
  } 
   
  if((file==0)&&(ds==1)&&(dsserv==0)) fclose(fil); 
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  if(rrd) 
  { 
    endtime=current_time.tv_sec; 
    
sprintf(buf,rrd_graph1,filename,starttime,endtime,filename,filename,filename,filenam
e,filename,filename); 
    system(buf); 
    if(ds) 
    { 
      
sprintf(buf,rrd_graph2,filename,starttime,endtime,filename,filename,filename,filenam
e,filename,filename,filename,filename);  
      system(buf); 
    } 
    if(debug) 
    { 
      
sprintf(buf,rrd_graph3,filename,starttime,endtime,filename,filename,filename,filenam
e,filename,filename,filename,filename,filename); 
      system(buf); 
    } 
  } 
   
  return; 
} 
 
void RSPreprocRestartFunction(int signal) 
{ 
       /* restart code goes here */ 
  return; 
} 
 
B) Υλοποίηση του D-S engine (αρχεία – server) και υπόλοιπες βοηθητικές εφαρµογές 
 
metrics.c 
 
#include <sys/types.h> 
#include<stdio.h> 
 
#define Theta 0xF 
#define TCP_S 1 
#define UDP 2 
#define ICMP 4 
#define OK 8 
 
FILE * files[3]; 
 
char **parseline(char *str, char *sep, int max_strs, int *toks, char meta) 
{ 
    char **retstr;      /* 2D array which is returned to caller */ 
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    char *idx;          /* index pointer into str */ 
    char *end;          /* ptr to end of str */ 
    char *sep_end;      /* ptr to end of seperator string */ 
    char *sep_idx;      /* index ptr into seperator string */ 
    int len = 0;        /* length of current token string */ 
    int curr_str = 0;       /* current index into the 2D return array */ 
    char last_char = (char) 0xFF; 
 
    if (!str) return NULL; 
 
    *toks = 0; 
 
    /* 
     * find the ends of the respective passed strings so our while() loops 
     * know where to stop 
     */ 
    sep_end = sep + strlen(sep); 
    end = str + strlen(str); 
 
    /* remove trailing whitespace */ 
    while(isspace((int) *(end - 1)) && ((end - 1) >= str)) 
        *(--end) = '\0';    /* -1 because of NULL */ 
 
    /* set our indexing pointers */ 
    sep_idx = sep; 
    idx = str; 
 
    /* 
     * alloc space for the return string, this is where the pointers to the 
     * tokens will be stored 
     */ 
    if((retstr = (char **) malloc((sizeof(char **) * max_strs))) == NULL); 
 
    max_strs--; 
 
    /* loop thru each letter in the string being tokenized */ 
    while(idx < end) 
    { 
        /* loop thru each seperator string char */ 
        while(sep_idx < sep_end) 
        { 
            /* 
             * if the current string-indexed char matches the current 
             * seperator char... 
             */ 
            if((*idx == *sep_idx) && (last_char != meta)) 
            { 
                /* if there's something to store... */ 
                if(len > 0) 
                { 
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                    if(curr_str <= max_strs) 
                    { 
                        /* allocate space for the new token */ 
                        if((retstr[curr_str] = (char *) 
                                    malloc((sizeof(char) * len) + 1)) == NULL); 
 
                        /* copy the token into the return string array */ 
                        memcpy(retstr[curr_str], (idx - len), len); 
                        retstr[curr_str][len] = 0; 
                         
   /* twiddle the necessary pointers and vars */ 
                        len = 0; 
                        curr_str++; 
                        last_char = *idx; 
                        idx++; 
                    } 
                    /* 
                     * if we've gotten all the tokens requested, return the 
                     * list 
                     */ 
                    if(curr_str >= max_strs) 
                    { 
                        while(isspace((int) *idx)) 
                            idx++; 
 
                        len = end - idx; 
                        fflush(stdout); 
 
                        if((retstr[curr_str] = (char *) 
                                    malloc((sizeof(char) * len) + 1)) == NULL); 
 
                        memcpy(retstr[curr_str], idx, len); 
                        retstr[curr_str][len] = 0; 
 
                        *toks = curr_str + 1; 
                        return retstr; 
                    } 
                } 
                else 
                    /* 
                     * otherwise, the previous char was a seperator as well, 
                     * and we should just continue 
                     */ 
                { 
                    last_char = *idx; 
                    idx++; 
                    /* make sure to reset this so we test all the sep. chars */ 
                    sep_idx = sep; 
                    len = 0; 
                } 
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            } 
            else 
            { 
                /* go to the next seperator */ 
                sep_idx++; 
            } 
        } 
 
        sep_idx = sep; 
        len++; 
        last_char = *idx; 
        idx++; 
    } 
 
    /* put the last string into the list */ 
 
    if(len > 0) 
    { 
        if((retstr[curr_str] = (char *) 
                    malloc((sizeof(char) * len) + 1)) == NULL); 
 
        memcpy(retstr[curr_str], (idx - len), len); 
        retstr[curr_str][len] = 0; 
 
        *toks = curr_str + 1; 
    } 
    /* return the token list */ 
    return retstr; 
} 
 
 
int metric1(int t, int m, int Hyposet, float value, float low, float high) 
{ 
  float mid=(high-low)/2; 
  float ss=0.1*mid; 
  if(value>=high) 
  { 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,1.0); 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,0.0); 
    return 0; 
  } else 
  if(value<=low) 
  { 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,0.0); 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,1.0); 
    return 0; 
  } else 
  if((value>=(mid+ss)) || (value<=(mid-ss))) 
  { 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,(value-low)/(high-low)); 
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//    fprintf(f,"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Theta,(1-(value-low)/(high-low))/2); 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,(1-(value-low)/(high-
low))); 
    return 0; 
  }  
  else 
  { 
     
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet,(value-low)/(high-low)); 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Theta,(1-(value-low)/(high-low))); 
//    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet^Theta,(1-(value-low)/(high-
low))/2); 
    return 0; 
  } 
} 
/* 
int metric2(int t, int m, int Hyposet1, float value1, int Hyposet2, float value2) 
{ 
  float sum = value1+value2; 
  float norm; 
//  fprintf(f,"%f %f\n",value1,value2); 
  if(sum > 1)  
  {  
    norm=sum-1; value1=value1-norm/2; value2=value2-norm/2;  
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet1,value1); 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet2,value2); 
  } else 
  { 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet1,value1); 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet2,value2); 
    fprintf(files[2],"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m,Hyposet2^Hyposet1^Theta,1-value1-
value2); 
  } 
  return 0;     
} 
*/ 
float klasma(u_long ari, u_long par, u_long err, float low, float high) 
{ 
  float bpa; 
  if(ari<0) ari=-ari; 
  if((ari==0)&&(par==0)) return low; 
  else if((ari==0)&&(par!=0))  
  {  
    if(par>err) return low; else return low; 
  } 
  else if((ari!=0)&&(par==0)) 
  { 
    if(ari>err) return high; else return low; 
  } 
  else  
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  { 
    return (float)ari/par; 
  } 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  char _data[2][300]; 
  char** in; 
  char** out; 
  int numToks,i; 
  if(argc < 3) 
  { 
    printf("Usage: metrics <in.dat> <out.dat>\n\n"); exit(1); 
  } 
  for(i=0;i<2;i++) { if((files[i]=fopen(argv[i+1],"r"))==NULL) { printf("Error opening 
files.\n\n"); exit(1); } } 
  if((files[2]=fopen("ds.dat","w"))==NULL) { printf("Error opening output file.\n\n"); 
exit(1); } 
  for(i=0;i<2;i++) fgets(_data[i], 300, files[i]); 
  for(i=0;i<2;i++) fgets(_data[i], 300, files[i]); 
   
  for(i=0;i<2;i++) fgets(_data[i], 300, files[i]); 
  while((feof(files[0])==0)||(feof(files[1])==0)) 
  { 
    in = parseline(_data[0], " ", 20, &numToks, NULL); out = parseline(_data[1], " ", 
20, &numToks, NULL); 
    for(i=0;i<2;i++) fgets(_data[i], 300, files[i]); 
    /* metrics for slice */ 
     
    /* m1{TCP_S} = SYN_out/FIN_in */ 
    metric1(atol(out[0]),1,TCP_S, klasma(atol(out[3]),atol(in[4]),100,2,27),2,27); 
     
    /* m2{UDP} = RST_in/tcp_pkt_out , isos tha mporoyse kalytera tcp_pkt_in */ 
    metric1(atol(out[0]),2,UDP, klasma(atol(out[9]), atol(in[9]),100,0.5,2.3),0.5,2.3); 
     
    /* m3{ICMP} = icmp_bytes_out / icmp_bytes_in */ 
    metric1(atol(out[0]),3,ICMP, klasma(atol(out[11]), atol(in[11]),100,1,19),1,19); 
    for(i=0;i<numToks;i++) { free(in[i]); free(out[i]); } 
  } 
  for(i=0;i<3;i++) fclose(files[i]); 
  return 0; 
} 
 
ds.c 
 
#include<sys/types.h> 
#include<stdio.h> 
 
#define Theta 0xF 
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#define TCP_S 1 
#define UDP 2 
#define ICMP 4 
#define OK 8 
 
char* rrd_create="/home/prori/bin/rrdtool create ds.rrd --start %lu --step %d \ 
DS:tcp_syn_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:tcp_syn_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:ok_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:ok_pl:GAUGE:800:U:U \ 
RRA:MAX:0.5:1:800"; 
char* rrd_update="/home/prori/bin/rrdtool update ds.rrd 
%lu:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f"; 
char* rrd_graph="/home/prori/bin/rrdtool graph ./ds.png -h 300 --start %lu --end %lu 
\ 
DEF:bel1=ds.rrd:tcp_syn_bel:MAX \ 
DEF:pl1=ds.rrd:tcp_syn_pl:MAX \ 
LINE2:bel1#000000:\"TCP_Syn_Belief\" \ 
LINE2:pl1#000000:\"TCP_Syn_Plausibility\" \ 
DEF:bel2=ds.rrd:udp_bel:MAX \ 
DEF:pl2=ds.rrd:udp_pl:MAX \ 
LINE2:bel2#00FF00:\"UDP_Belief\" \ 
LINE2:pl2#00FF00:\"UDP_Plausibility\" \ 
DEF:bel3=ds.rrd:icmp_bel:MAX \ 
DEF:pl3=ds.rrd:icmp_pl:MAX \ 
LINE2:bel3#FF0000:\"ICMP_Belief\" \ 
LINE2:pl3#FF0000:\"ICMP_Plausibility\" \ 
DEF:bel4=ds.rrd:ok_bel:MAX \ 
DEF:pl4=ds.rrd:ok_pl:MAX \ 
LINE2:bel4#0000FF:\"OK_Belief\" \ 
LINE2:pl4#0000FF:\"OK_Plausibility\""; 
 
int b_val[]= {TCP_S,UDP,ICMP,OK}; 
 
struct list { 
  int HypoSet; 
  float bpa; 
  struct list * prev; 
  struct list * next; 
}; 
 
typedef struct list belief; 
 
int keno=0; 
 
belief * search_belief(belief * blist, int HypoSet) 
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{ 
  belief *temp = blist; 
  if(temp == NULL) return NULL; 
  while((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet != HypoSet)) temp = temp->next; 
  if(temp == NULL) return NULL; else return temp; 
} 
 
belief * add_belief(belief * blist, int Hypo, float bpa) 
{ 
  belief * temp = (belief*) malloc(sizeof(belief)); 
  temp->HypoSet = Hypo; 
  temp->bpa = bpa; 
  temp->next = NULL; temp->prev = NULL; 
  if(blist==NULL) {blist = temp; temp = NULL; return blist;} 
  temp->next = blist; 
  blist->prev = temp; 
  blist = temp; 
  temp = NULL; 
//  printf("add: %f\n",bpa); 
  return blist; 
} 
 
belief * del_belief(belief * blist, belief * del) 
{ 
  belief * head = blist; 
  if((blist == NULL)||(del == NULL)) return; 
  if(del->prev==NULL) 
  { 
    head = del->next; 
    if(head==NULL) return; 
    head->prev = NULL; 
  } 
  else {del->prev->next = del->next;} 
  if(del->next == NULL) {del->prev->next = NULL;} 
  else {del->next->prev = del->prev;} 
  free(del); 
  return head; 
} 
 
belief * del_blist(belief * blist) 
{ 
  belief *temp = blist; 
  belief * next = blist; 
  while(temp!=NULL) { next=temp->next; free(temp); temp=next; } 
  return NULL;  
} 
 
belief * join(belief * blist) 
{ 
  /* Join same HypothesisSets (lineal join) */ 
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  belief * p1 = NULL; 
  belief * p2 = NULL; 
  p1=blist; p2=blist->next; 
  while(p1!=NULL) 
  { 
    p2=p1->next; 
    while(p2!=NULL) 
    { 
      if(p1->HypoSet == p2->HypoSet) 
      { p1->bpa = p1->bpa + p2->bpa; blist=del_belief(blist,p2); } 
      p2=p2->next; 
    } 
    p1=p1->next; 
  } 
  return blist; 
} 
 
belief * normalize(belief * blist) 
{ 
  /* Normalize if nececery */ 
  belief * temp = blist; 
  float tmp; 
  keno=0; 
  while((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet!=0)) temp = temp->next;  
  if ((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet==0)&&(temp->bpa>=1)) 
  { 
    keno=1; return blist; 
  } 
  if ((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet==0))  
  { 
    tmp=temp->bpa; 
    blist=del_belief(blist,temp); 
    temp = blist; 
    while(temp!=NULL) { temp->bpa = temp->bpa/(1-tmp); temp = temp->next; } 
  } 
  return blist;  
} 
 
belief * calc(belief * b1,belief * b2)  
{ 
  belief * temp1 = b1; 
  belief * temp = NULL; 
  belief * temp2 = b2; 
  belief * orig = NULL; 
  belief * new = NULL; 
  float theta,sbpa=0.0; 
  int i,j,elements1=0,elements2=0; 
  if(b2!=NULL) { while(temp2!=NULL) { sbpa=sbpa+temp2->bpa; temp2 = temp2-
>next; elements2++; } } 
  if(b1!=NULL) { while(temp1!=NULL) { temp1 = temp1->next; elements1++; } } 



 - 96 -

//  printf("Elements1: %d Elements2: %d\n",elements1,elements2); 
  temp1 = b1; temp2 = b2; 
  if((b1==NULL)&&(b2==NULL)) { printf("ERROR: Lists Empty\n"); return NULL; 
} 
  else if((b2!=NULL)&&(b1==NULL))  
  {  
//    memcpy(new,b2,elements2*sizeof(belief));  
    for(j=0;j<elements2;j++) { new=add_belief(new,temp2->HypoSet,temp2->bpa); 
temp2 = temp2->next; } 
    return new;  
  } 
  else if((b1!=NULL)&&(b2==NULL))  
  {  
//    memcpy(new,b1,elements1*sizeof(belief));  
    for(j=0;j<elements1;j++) { new=add_belief(new,temp1->HypoSet,temp1->bpa); 
temp1 = temp1->next; } 
    return new;  
  } 
  temp1 = b1; temp2 = b2; 
  for(j=0;j<elements2;j++) 
  { 
    for(i=0;i<elements1;i++)  
    {  
      new=add_belief(new,(temp1->HypoSet)&(temp2->HypoSet),temp2->bpa*temp1-
>bpa); 
      if(temp1->next!=NULL) temp1 = temp1->next; 
    } 
    if(temp2->next!=NULL) temp2 = temp2->next; 
    temp1 = b1; 
  }  
//  printf("--Pure\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
 /* Join Same */ 
  new=join(new); 
//  printf("--Join\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
 /* Normalize */ 
  new=normalize(new); 
//  printf("--Norm\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
  return new; 
} 
 
void calc_intervals(belief * blist, u_long time) 
{ 
  belief * temp = blist; 
  int i; 
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  int n=sizeof(b_val)/sizeof(int); 
  float bel[n], pl[n]; 
  char buf[300]; 
  memset(bel,0,n*sizeof(float)); 
  memset(pl,0,n*sizeof(float)); 
  if(keno==1) 
  { 
    printf("%lu: ",time); 
    for(i=0;i<n;i++) printf("[%.3f,%.3f] ",0.0,1.0); 
    printf("\n"); 
    sprintf(buf,rrd_update,time,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0); system(buf); 
    return; 
  } 
  while(temp!=NULL)  
  { 
    for(i=0;i<n;i++) 
    { 
      if(b_val[i] == temp->HypoSet) bel[i]=temp->bpa; 
      if((b_val[i]&temp->HypoSet) == 0) pl[i]=pl[i] + temp->bpa; 
    }   
    temp = temp->next;  
  } 
  for(i=0;i<n;i++) ((1-pl[i])<0)?(pl[i]=(pl[i]-1)):(pl[i]=(1-pl[i])); 
//  temp = blist; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
  printf("%lu: ",time); 
  for(i=0;i<n;i++) printf("[%.3f,%.3f] ",bel[i],pl[i]); 
  printf("\n"); 
 
  sprintf(buf,rrd_update,time,bel[0],pl[0],bel[1],pl[1],bel[2],pl[2],bel[3],pl[3]); 
system(buf); 
  return; 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  FILE * f; 
  char buf[800]; 
  int m,h,mo,interval; 
  u_long to,t,starttime,endtime; 
  fpos_t pos; 
  float bpa; 
  belief * new = NULL; 
  belief * temp = NULL; 
  belief * list1 = NULL; 
  belief * list2 = NULL; 
 
  if(argc<2) { printf("Usage: ./ds datafile\n"); return 0; } 
 
  if((f=fopen(argv[1],"r"))==NULL)  
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  {  
    printf("Error opening file: %s\n",argv[1]);  
    exit(1);  
  } 
   
  printf("   time         TCP_S          UDP           ICMP           OK     \n"); 
  printf("   ----         -----          ---           ----           --     \n"); 
   
  fscanf(f,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t,&m,&h,&bpa); to=t; 
  while(t==to)  
  { 
    fscanf(f,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t,&m,&h,&bpa); 
    if(feof(f)!=0) {t=to; break; } 
  } 
  if((t-to)<1) interval=1; else interval=(t-to); 
  starttime=to; 
   
  rewind(f); 
  fgetpos(f,&pos); 
  fscanf(f,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t,&m,&h,&bpa); to=t; 
 
  sprintf(buf,rrd_create,t-1,interval); system(buf); 
   
  to=t;mo=m; 
  fsetpos(f, &pos); 
  while(fscanf(f,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t,&m,&h,&bpa)!=EOF) 
  { 
    to=t;mo=m; 
    while(t==to) 
    { 
      while(m==mo) 
      { 
 fgetpos(f,&pos); 
// printf("add list%d: m%d(%d)=%f\n",m,m,h,bpa); 
        list2 = add_belief(list2,h,bpa); 
 if(fscanf(f,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t,&m,&h,&bpa)==EOF) break; 
 if(t!=to) break; 
      } 
      new = calc(list1,list2); 
//      printf("calc: %d %d\n",to,mo); 
      list1=del_blist(list1); list2=del_blist(list2); 
      list1=new; 
      fsetpos(f, &pos); 
      if(fscanf(f,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t,&m,&h,&bpa)==EOF) break; 
      mo=m; 
    } 
    fsetpos(f, &pos); 
    calc_intervals(new,to); 
    list1=del_blist(list1); 
    new=NULL; 
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//    printf("clean %d\n",to); 
  } 
  endtime=t; 
  sprintf(buf,rrd_graph,starttime,endtime); system(buf); 
 
  return 0; 
}  
 
fuse.c 
 
#include<sys/types.h> 
#include<stdio.h> 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  FILE * f1,*f2, *f3, * f4; 
  int m1,m2,h1,h2,flag=1; 
  u_long t1,t2,t3,t4; 
  fpos_t pos1,pos2,pos3,pos4; 
  float bpa1,bpa2; 
   
  if((f1=fopen(argv[1],"r"))==NULL)  
  {  
    printf("Error opening file: %s\n",argv[1]);  
    exit(1);  
  } 
  if((f2=fopen(argv[2],"r"))==NULL)  
  {  
    printf("Error opening file: %s\n",argv[2]);  
    exit(1);  
  } 
  f3=fopen("output","w"); 
  f4=fopen("temp.ds","w"); 
  fgetpos(f4,&pos4); 
   
  fscanf(f1,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t3,&m1,&h1,&bpa1); 
  fscanf(f2,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t2,&m2,&h2,&bpa2); 
  fgetpos(f1,&pos1); 
  fgetpos(f2,&pos2); 
  while(t2>t3) 
  { 
    fgetpos(f1,&pos1); 
    fprintf(f3,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t3,m1,h1,bpa1); 
    fscanf(f1,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t3,&m1,&h1,&bpa1); 
//    printf("sync1\n"); 
  }  
  fsetpos(f1,&pos1); t4=t2; 
  while(t2==t4) 
  { 
    fgetpos(f2,&pos2); 
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    fprintf(f4,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t4,m2,h2,bpa2); 
    fscanf(f2,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t4,&m2,&h2,&bpa2); 
//    printf("f4 create first\n"); 
  } 
  t2=t4; 
  fclose(f4); f4 = fopen("temp.ds","r"); 
  fsetpos(f2,&pos2); fgetpos(f4,&pos4); 
   
  while(feof(f1)==0) 
  { 
    t1=t3; 
    while(t1==t3) 
    { 
      fgetpos(f1,&pos1); 
      if(flag)  
      {  
// printf("f1 only\n");  
 fprintf(f3,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t3,m1,h1,bpa1);  
      }  
      else flag=1; 
      if(!(feof(f1)==0)) break; 
      fscanf(f1,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t3,&m1,&h1,&bpa1); 
    } 
    if(feof(f1)==0) fsetpos(f1, &pos1); 
     
    while(feof(f4)==0) 
    { 
      fscanf(f4,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t4,&m1,&h1,&bpa1); 
      fprintf(f3,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t1,m1,h1,bpa1); 
//      printf("f4 backup\n"); 
    } 
     
    if(!(feof(f1)==0)) break; 
    fsetpos(f4,&pos4); 
    fgetpos(f2,&pos2); 
     
    if((t2<=t3)&&(feof(f2)==0)) 
    { 
      fclose(f4); 
      f4 = fopen("temp.ds","w"); 
      fscanf(f2,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t2,&m2,&h2,&bpa2); 
      while(t2<=t3) 
      { 
 fprintf(f4,"%lu:m%d(%d)=%f\n",t2,m2,h2,bpa2); 
// printf("f4 create\n"); 
 if(feof(f2)!=0) break; 
 fgetpos(f2,&pos2); 
 fscanf(f2,"%lu:m%d(%d)=%f\n",&t2,&m2,&h2,&bpa2); 
      } 
      fclose(f4); f4 = fopen("temp.ds","r"); 
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      if(feof(f2)==0) fsetpos(f2,&pos2); 
    } 
    if(feof(f2)!=0) break; 
    fgetpos(f4,&pos4); 
    flag=0; 
//    printf("----while\n"); 
  } 
  fclose(f1);fclose(f2);fclose(f3); fclose(f4); 
  remove("temp.ds"); 
   
  return 0; 
} 
 
serv.c 
 
#include<sys/types.h> 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<sys/socket.h> 
#include<netinet/in.h> 
#include<netdb.h> 
#include<errno.h> 
#include<unistd.h> 
#include<signal.h> 
#include<string.h> 
 
#define PORT 6969 
 
#define SLICE 1 
 
#define Theta 0xF 
#define TCP_S 1 
#define UDP 2 
#define ICMP 4 
#define OK 8 
 
char* rrd_create="/home/prori/bin/rrdtool create ds.rrd --start %lu --step %d \ 
DS:tcp_syn_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:tcp_syn_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:udp_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:icmp_pl:GAUGE:800:U:U \ 
DS:ok_bel:GAUGE:800:U:U \ 
DS:ok_pl:GAUGE:800:U:U \ 
RRA:MAX:0.5:1:800"; 
char* rrd_update="/home/prori/bin/rrdtool update ds.rrd 
%lu:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f:%f"; 
char* rrd_graph="/home/prori/bin/rrdtool graph ./ds.png -h 300 --start %lu --end %lu 
\ 



 - 102 -

DEF:bel1=ds.rrd:tcp_syn_bel:MAX \ 
DEF:pl1=ds.rrd:tcp_syn_pl:MAX \ 
LINE2:bel1#000000:\"TCP_Syn_Belief\" \ 
LINE2:pl1#000000:\"TCP_Syn_Plausibility\" \ 
DEF:bel2=ds.rrd:udp_bel:MAX \ 
DEF:pl2=ds.rrd:udp_pl:MAX \ 
LINE2:bel2#00FF00:\"UDP_Belief\" \ 
LINE2:pl2#00FF00:\"UDP_Plausibility\" \ 
DEF:bel3=ds.rrd:icmp_bel:MAX \ 
DEF:pl3=ds.rrd:icmp_pl:MAX \ 
LINE2:bel3#FF0000:\"ICMP_Belief\" \ 
LINE2:pl3#FF0000:\"ICMP_Plausibility\" \ 
DEF:bel4=ds.rrd:ok_bel:MAX \ 
DEF:pl4=ds.rrd:ok_pl:MAX \ 
LINE2:bel4#0000FF:\"OK_Belief\" \ 
LINE2:pl4#0000FF:\"OK_Plausibility\""; 
 
int b_val[]= {TCP_S,UDP,ICMP,OK}; 
 
struct list { 
  int HypoSet; 
  float bpa; 
  struct list * prev; 
  struct list * next; 
}; 
 
typedef struct list belief; 
 
int keno=0; 
int rrd=0,cons=0,rrdreset=1; 
 
belief * add_belief(belief * blist, int Hypo, float bpa) 
{ 
  belief * temp = (belief*) malloc(sizeof(belief)); 
  temp->HypoSet = Hypo; 
  temp->bpa = bpa; 
  temp->next = NULL; temp->prev = NULL; 
  if(blist==NULL) {blist = temp; temp = NULL; return blist;} 
  temp->next = blist; 
  blist->prev = temp; 
  blist = temp; 
  temp = NULL; 
//  printf("add: %f\n",bpa); 
  return blist; 
} 
 
belief * del_belief(belief * blist, belief * del) 
{ 
  belief * head = blist; 
  if((blist == NULL)||(del == NULL)) return; 
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  if(del->prev==NULL) 
  { 
    head = del->next; 
    if(head==NULL) return; 
    head->prev = NULL; 
  } 
  else {del->prev->next = del->next;} 
  if(del->next == NULL) {del->prev->next = NULL;} 
  else {del->next->prev = del->prev;} 
  free(del); 
  return head; 
} 
 
belief * del_blist(belief * blist) 
{ 
  belief *temp = blist; 
  belief * next = blist; 
  while(temp!=NULL) { next=temp->next; free(temp); temp=next; } 
  return NULL;  
} 
 
belief * join(belief * blist) 
{ 
  /* Join same HypothesisSets (lineal join) */ 
  belief * p1 = NULL; 
  belief * p2 = NULL; 
  p1=blist; p2=blist->next; 
  while(p1!=NULL) 
  { 
    p2=p1->next; 
    while(p2!=NULL) 
    { 
      if(p1->HypoSet == p2->HypoSet) 
      { p1->bpa = p1->bpa + p2->bpa; blist=del_belief(blist,p2); } 
      p2=p2->next; 
    } 
    p1=p1->next; 
  } 
  return blist; 
} 
 
belief * normalize(belief * blist) 
{ 
  /* Normalize if nececery */ 
  belief * temp = blist; 
  float tmp; 
  keno=0; 
  while((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet!=0)) temp = temp->next;  
  if ((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet==0)&&(temp->bpa>=1)) 
  { 
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    keno=1; return blist; 
  } 
  if ((temp!=NULL)&&(temp->HypoSet==0))  
  { 
    tmp=temp->bpa; 
    blist=del_belief(blist,temp); 
    temp = blist; 
    while(temp!=NULL) { temp->bpa = temp->bpa/(1-tmp); temp = temp->next; } 
  } 
  return blist;  
} 
 
belief * calc(belief * b1,belief * b2)  
{ 
  belief * temp1 = b1; 
  belief * temp = NULL; 
  belief * temp2 = b2; 
  belief * orig = NULL; 
  belief * new = NULL; 
  float theta,sbpa=0.0; 
  int i,j,elements1=0,elements2=0; 
  if(b2!=NULL) { while(temp2!=NULL) { sbpa=sbpa+temp2->bpa; temp2 = temp2-
>next; elements2++; } } 
  if(b1!=NULL) { while(temp1!=NULL) { temp1 = temp1->next; elements1++; } } 
//  printf("Elements1: %d Elements2: %d\n",elements1,elements2); 
  temp1 = b1; temp2 = b2; 
  if((b1==NULL)&&(b2==NULL)) { printf("ERROR: Lists Empty\n"); return NULL; 
} 
  else if((b2!=NULL)&&(b1==NULL))  
  {  
//    memcpy(new,b2,elements2*sizeof(belief));  
    for(j=0;j<elements2;j++) { new=add_belief(new,temp2->HypoSet,temp2->bpa); 
temp2 = temp2->next; } 
    return new;  
  } 
  else if((b1!=NULL)&&(b2==NULL))  
  {  
//    memcpy(new,b1,elements1*sizeof(belief));  
    for(j=0;j<elements1;j++) { new=add_belief(new,temp1->HypoSet,temp1->bpa); 
temp1 = temp1->next; } 
    return new;  
  } 
  temp1 = b1; temp2 = b2; 
  for(j=0;j<elements2;j++) 
  { 
    for(i=0;i<elements1;i++)  
    {  
      new=add_belief(new,(temp1->HypoSet)&(temp2->HypoSet),temp2->bpa*temp1-
>bpa); 
      if(temp1->next!=NULL) temp1 = temp1->next; 
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    } 
    if(temp2->next!=NULL) temp2 = temp2->next; 
    temp1 = b1; 
  }  
//  printf("--Pure\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
 /* Join Same */ 
  new=join(new); 
//  printf("--Join\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
 /* Normalize */ 
  new=normalize(new); 
//  printf("--Norm\n"); 
//  temp = new; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
  return new; 
} 
 
void calc_intervals(belief * blist, u_long time, char* ip) 
{ 
  belief * temp = blist; 
  int i; 
  int n=sizeof(b_val)/sizeof(int); 
  float bel[n], pl[n]; 
  char buf[300]; 
  memset(bel,0,n*sizeof(float)); 
  memset(pl,0,n*sizeof(float)); 
  if(keno==1) 
  { 
    if(cons) 
    { 
      printf("%lu: ",time); 
      for(i=0;i<n;i++) printf("[%.3f,%.3f] ",0.0,1.0); 
      printf("\n"); 
    } 
    if(rrd) { sprintf(buf,rrd_update,time,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0,0.0,1.0); system(buf); } 
    return; 
  } 
  while(temp!=NULL)  
  { 
    for(i=0;i<n;i++) 
    { 
      if(b_val[i] == temp->HypoSet) bel[i]=temp->bpa; 
      if((b_val[i]&temp->HypoSet) == 0) pl[i]=pl[i] + temp->bpa; 
    }   
    temp = temp->next;  
  } 
  for(i=0;i<n;i++) ((1-pl[i])<0)?(pl[i]=(pl[i]-1)):(pl[i]=(1-pl[i])); 
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//  temp = blist; while(temp!=NULL) { printf("%d: %f\n",temp->HypoSet,temp-
>bpa); temp = temp->next; } 
  if(cons) 
  { 
    printf("%lu: ",time); 
    for(i=0;i<n;i++) printf("[%.3f,%.3f] ",bel[i],pl[i]); 
    printf(" %s\n",ip); 
  } 
 
  if(rrd) {sprintf(buf,rrd_update,time,bel[0],pl[0],bel[1],pl[1],bel[2],pl[2],bel[3],pl[3]); 
system(buf);} 
  return; 
} 
 
void serve(int sd) 
{ 
  FILE *f1, *f2; 
  int len,m1,h1,m2,h2,id,k=0; 
  u_long t,l; 
  float bpa1,bpa2; 
  char ip[16]; 
  fpos_t pos; 
  belief * new = NULL; 
  belief * temp = NULL; 
  belief * list1 = NULL; 
  belief * list2 = NULL; 
  
  if((f1=fdopen(sd,"r"))<0) { printf("Error opening socket\n"); return; }; 
//  printf("Serve\n"); 
  fscanf(f1,"ID:%d\n",&id); 
  fscanf(f1,"%s\n",ip); 
//  printf("ID: %d\n",id); 
  switch (id) 
  { 
    case 0: 
//      printf("Router\n"); 
      if((f2=fopen("temp.serv","w"))<0) { printf("Error opening file for w.\n"); break; 
}; 
      while(fscanf(f1,"%d:m%d(%d)=%f\n",&t,&m2,&h2,&bpa2)!=EOF) 
      { 
 fprintf(f2,"%d:m%d(%d)=%f\n",t,m2,h2,bpa2); 
 fflush(f2); 
      } 
      fclose(f2); 
      break; 
    default: 
//      printf("Snort\n"); 
      while(fscanf(f1,"%d:m%d(%d)=%f\n",&t,&m2,&h2,&bpa2)!=EOF) 
      { 
 if(k++==0) { m1=m2;h1=h2;bpa1=bpa2; } 
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 if(m2!=m1)  
 {  
//   printf("---calc1 %d x %d\n",m1,m2);  
   new = calc(list1,list2);  
   list1=del_blist(list1); list2=del_blist(list2); 
   list1=new; 
 } 
// printf("add item: %d:m%d(%d)=%f\n",t,m2,h2,bpa2); 
 list2 = add_belief(list2,h2,bpa2); 
 m1=m2;h1=h2;bpa1=bpa2; 
      } 
      fclose(f1); 
//      printf("---calc1 %d x %d\n",m1,m2); 
      new = calc(list1,list2); 
      list1=del_blist(list1); list2=del_blist(list2); 
      list1=new; 
      k=0;  
      if((f2=fopen("temp.serv","r"))==NULL)  
      {  
// printf("---------intervals\n"); 
 calc_intervals(new,t,ip); 
 list1=del_blist(list1); new=NULL; 
 break;  
      } 
      while(fscanf(f2,"%d:m%d(%d)=%f\n",&l,&m2,&h2,&bpa2)!=EOF) 
      { 
 if(k++==0) { m1=m2;h1=h2;bpa1=bpa2; } 
 if(m2!=m1)  
 {  
//   printf("---calc2 %d x %d\n",m1,m2);  
   new = calc(list1,list2); 
   list1=del_blist(list1); list2=del_blist(list2); 
   list1=new; 
 } 
// printf("add item2: %d:m%d(%d)=%f\n",t,m2,h2,bpa2); 
 list2 = add_belief(list2,h2,bpa2); 
 m1=m2;h1=h2;bpa1=bpa2; 
      } 
      fclose(f2); 
//      printf("---calc2 %d x %d\n",m1,m2); 
//      printf("---------intervals\n"); 
      new = calc(list1,list2); 
      list1=del_blist(list1); list2=del_blist(list2); 
      list1=new; 
      calc_intervals(new,t,ip); 
      list1=del_blist(list1); new=NULL; 
      break; 
  } 
  return; 
} 
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void on_ignore(int a) { } 
void on_term(int a) { printf("Exiting...\n"); exit(1); } 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  int lsd,sd,ch,i=0; 
  FILE* f; 
  struct sockaddr_in sin; 
  struct timeval *tv; 
  int sinsize = sizeof(sin); 
  char buf[400]; 
  memset(buf,0,400); 
  remove("temp.serv"); 
 
  while ((ch = getopt(argc, argv, "rcuh")) != -1) 
  { 
    switch (ch) { 
      case 'r': 
    rrd=1; 
    break; 
      case 'c': 
    cons=1; 
    break; 
      case 'u': 
    rrdreset=0; 
    break; 
      case '?': 
      case 'h': 
    printf("Usage: ./server [-r] [-c] [-u]\n"); 
    printf("r: Enable rrd usage\n"); 
    printf("c: Enable console output\n"); 
    printf("u: Update existing rrd, don't create new\n"); 
    exit(1); 
    break; 
      default: 
    break; 
    } 
  } 
 
  printf("rrd: %d console: %d update: %d\n",rrd,cons,rrdreset); 
   
  if((rrd==1)&&(rrdreset==1)) 
  { 
    gettimeofday(tv, NULL); 
    sprintf(buf,rrd_create,tv->tv_sec,SLICE); system(buf); 
  } 
 
  if((lsd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0))<0) 
  { 
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    printf("Cant create socket\n"); 
    exit(1); 
  } 
   
  sin.sin_family = AF_INET; 
  sin.sin_port = htons(PORT); 
  sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 
 
  if(bind(lsd, (struct sockaddr *) &sin, sinsize) < 0) 
  { 
    printf("Cant bind listening socket\n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  if(listen(lsd, 5) < 0) 
  { 
    printf("Cant listen to socket\n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  signal(SIGCHLD,on_ignore); 
  signal(SIGUSR1,on_term); 
  printf("Accepring Reports...\n"); 
 
  while(1) 
  { 
    if((sd=accept(lsd, (struct sockaddr *) &sin, &sinsize)) < 0) { exit(1); } 
    if(fork()==0) 
    { 
      serve(sd); 
      exit(0); 
    } 
    else  
      close(sd); 
  } 
 
   return 0; 
} 

 


