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IT-forensiska analysmetoder

1. Hårddiskanalys (Hard Drive 
Forensics)

Bevis från filsystem
2. Minnesanalys (Memory Forensics)

Data i RAM-minnet
Aktiva processer
Cachat data

3. Nätverksanalys (Network Forensics)
Skickade filer
Inblandade datorer
Inloggningar
Webb-sökningar
Webmail



Definition av "Network Forensics"

Network forensics is the principle of 
reconstructing the activities leading to an 
event and determining the answers to 
"What did they do?" and "How did they do 
it?"

- John Vacca i:
    Computer Forensics:
    Computer Crime Scene Investigation



Network Forensics

1. Insamling av nätverkstrafik
Loggar: från brandväggar mm.
Flow-data: IP-adresser, portnummer och tidpunkt
Trunkerad: T.ex. 68 bytes per frame (tcpdump)
Fullständig: Allt data lagras (1h * 100Mbit/s = 44GB)
  

2. Analys
Inblandade datorer
Skickade filer / kommandon
E-mail och chattar
Användarkonton
Skickad känslig data
Bevis: tydliga och lätta att förstå (särskilt i USA)



Metoder för insamling av nätverkstrafik

Sniffa var?
SPAN port
Nätverks-tap
Lokalt på datorn som utreds
Dump från IPS / IDS

Sniffa hur?
Wireshark (ej vid hög last)
NetworkMiner (ej vid hög last)
tshark / tcpdump / dumpcap
Specialdesignad hårdvara

 
Deaktivera TCP/IP-stacken på "sniffer"-datorn
Skapa alltid en MD5-summa på pcap-filen



Analys av nätverkstrafik med 
NetworkMiner
Funktioner i NetworkMiner:

Identifiera datorer och 
operativsystem
Extrahera överförda filer och 
bilder 
Visa användarnamn och lösenord
Visa text-data:

kommandon
sökord
parametrar

Sökning efter nyckelord



Användare av NetworkMiner

Polisen - nationell och internationell
T.ex. barnporr

 
IT-säkerhetsavdelningar på företag och 
universitet

Hackerintrång
Brott mot användar-policy
Inventera "datorer" på ett nätverk

 
Malware-forskare

Analysera en infekterad maskin
Övervaka botnets



Demo

DFRWS 2008 Challenge
Trafik från en anstäld som misstänks 
ha skumma externa kontakter
Mest webbsurfning och webmail

 
TaoSecurity TCP/IP Weapons School

Trafik från en misstänkt attack
Mest webbsurfning (Gmail) och SMB

 
The Honeynet Project's Scan of the 
Month 28

Trafik från en honeypot som har blivit 
komprometterad
Nätverks-scanning, FTP, IRC mm.

 

http://www.dfrws.org/2008/challenge/submission.shtml
http://taosecurity.blogspot.com/2009/02/sample-lab-from-tcpip-weapons-school-20.html
http://old.honeynet.org/scans/scan28/
http://old.honeynet.org/scans/scan28/


Ladda ner NetworkMiner - det är gratis!

http://networkminer.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/networkminer/
http://networkminer.wiki.sourceforge.net/NetworkMiner
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