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AMAÇ
Bilgi çağının en önemli unsurları:
 Bilginin üretilmesi
 Korunması
 EriĢilmesi
Bu Unsurlar Ġçin Bilgisayar ağlarında Gerekli ġartlar:
 Hız
 Güvenlik
 Süreklilik
Bu yüzden ağdaki düzensizliklerin zamanında tespit edilip önlemlerin
alınması gerekmektedir.
3 / 61

Bu çalıĢmadaki amaç bilgisayar ağlarındaki anomali tespitinde Binary
Lojistik Regresyon tekniğinin uygulanabilirliğini incelemektir.

Bu amaçla Saldırı Tespit Sistemleriyle ilgili çalıĢmalarda en sık kullanılan
veri setlerinden olan KDD Cup’99 veri seti kullanılarak bir matematiksel
model oluĢturulup bu modelin uygunluğu test edilmiĢtir.
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Ağ Güvenliği ve Saldırı Tespit Sistemleri
- Bir güvenlik modeli, 3 ana amaca hizmet etmelidir.
* Confidentiality(Gizlilik): Bilginin doğrulanmıĢ kiĢiler haricinde
okunmaması.
* Integrity(Bütünlük): Bilginin yetkisi olmayanlarca modifiye
edilmemesi.
* Availability(EriĢilebilirlik): Bilgisayar kaynaklarının hizmet
vermesinin engellenmesine karĢı korunma.
CIA kısaltması, bilgisayar güvenliğindeki üç amacı simgeleyen kolay
hatırlanabilir bir kelime. [20]
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Güvenliği Sınıflandırmak:
Bilgi sistemleri güvenliğini üç ana bölüme ayırabiliriz:
- Mantıksal güvenlik: ĠletiĢim ağlarından gelecek tehlikeler.
- Fiziksel güvenlik: Bilgi sistemlerini barındıran fiziksel altyapının
güvenliği. sunucu ve istemci donanımları, sistem odası.
- Çevre güvenliği: Bilgi sistemini barındıran bina veya kampüs alanının
sınırlarında alınacak fiziksel güvenlik önlemleridir. [21]
6 / 61

Bilgisayar ağlarında alınabilecek 4 temel önlem:
1- Kurumsal politika ve bilinçlendirme çalıĢmaları:
BGYS, ISO 27001.
2- Kullanıcı Bilgisayarlarında Alınabilecek Temel Önlemler:
Antivirüs, yamalar, paylaĢım, web.
3- Ağ Cihazlarında alınabilecek temel önlemler:
Fiziksel, Ağ Topolojisi, 802.1x.
4- Güvenlik Yazılımlarının kullanılması:
VPN , Firewall, Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri
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Saldırı Tespit Sistemleri(Intrusion Detection System)
 Ağ hizmetleri, altyapı sorunları veya ağı kötüye kullanma yada ağ
üzerinde düzensizlik yaratılarak kesintiye uğratılabilir.
 Bunların önüne geçmek için ağ trafiğini izlemek ve analiz etmek
önem kazanmaktadır.
 STS’ler; Saldırıyı durdurma giriĢiminde bulunmayan ve olası
güvenlik ihlali durumlarında, ilgili yazılım veya sistem güvenlik
çalıĢanlarına uyarı mesajı (alarm) veren sistemlerdir.
 Bir STS, olası güvenlik açıklarını belirleyebilmek için bilgisayar
veya ağ içerisinde değiĢik alanlardan bilgileri toplar ve analiz eder.
 Güvenlik duvarının statik izleme kabiliyetini tamamlayan dinamik
izleme elemanıdır.
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[33]

9 / 61

STS’lerin geliĢtirilmesinde istatistiksel yöntemlerin dıĢında:
 kural tabanlı (rule based),
 eĢik değeri belirleme (threshold value),
 durum geçiĢ diyagramları (state transition diagrams),
 yapay sinir ağları (artificial neural networks),
 veri madenciliği (data mining),
 yapay bağıĢıklık sistemi (artificial immune system),
 uzman sistemler,
 örüntü eĢleme,
 bulanık mantık (fuzzy logic)
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Saldırı Tespit Yöntemi
 STS’lerde, saldırı tespit yöntemi olarak anormallik tespiti ve
kötüye kullanım tespiti olmak üzere iki farklı yaklaĢım kullanılır.
 Anormallik tespitine dayanan yaklaĢım, sistemdeki kullanıcı
davranıĢlarını modellerken, kötüye kullanım (imza) tespitine
dayanan yaklaĢım, saldırganların davranıĢlarını modeller.
 Anormallik tespitinde, bütün kötü davranıĢlar tespit edilmeye
çalıĢılır.
 Kötüye kullanım tespiti, yöntemi kötü olarak bilinen davranıĢları
tanımaya çalıĢır.
 Her iki yöntemin avantajlarını bir araya toplayan hibrit
yaklaĢımlardan faydalanmak daha uygun sonuçlar vermektedir.
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Ġstatistik Yöntemlerle Anomali Tespiti
Ağ trafiğinde oluĢan düzensizliği inceleyen çalıĢmaların çoğunda
istatistiki yöntemler ve trafik örnekleme (sampling) kullanılarak sonuç
elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġstatistik yöntemler genel olarak iki baĢlık
altında toplanmıĢtır;
A) En Çok ve Baz Değer.

B) Ġz EĢleĢtirme.

A. En Çok ve Baz Değer
 Baz değer , geçmiĢte kaydedilen ağ trafiğine göre oluĢturulmuĢ
Ģablondur. Bu Ģablon normal ağ trafiğini temsil eder. Ağ trafiğinde
meydana gelen ve baz değerden farklı olan her türlü trafik düzensiz
olarak kabul edilir.
 En çok yönteminde, meydana gelen düzensizlikleri tespit ederken
iki ayrı yöntem izlenebilir:
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En çok oturum: belirli bir zaman dilimindeki oturum sayısı (session).
En çok veri: belirli bir zaman diliminde aktarılan veri miktarı (byte).
B. Ġz EĢleĢtirme
Ağda bilinen servis ve ip bloklarının akıĢ verileri bir veritabanına
kaydedilir. Veri tabanında bulunmayan port veya ip adreslerine gelen
veya giden trafik Ģüpheli olarak değerlendirilebilir.
Örneğin sadece 80 portundan hizmet veren bir sunucunun 3306 portuna
bir istek gönderildiğinde uyarı sistemi devreye girip Ģüpheli durumu
bildirebilir. Bu yöntem ağ tarama tespitinde kolayca kullanılabilir.
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VERĠ VEYA DEĞĠġKEN ÇEġĠTLERĠ

Medeni hali , Göz rengi: Kategorik
Sınıftaki çocuk sayısı: Kesik
Hisse senedine yatırım yapar mısınız?: Boy uzunluğu: Sürekli [36]
Kategorik[34]
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Regresyon Analizi
 Regresyon analizi: değiĢkenler arasındaki iliĢkinin varlığı, eğer iliĢki
var ise bunun gücünü belirlemektir.
 DeğiĢkenlerden birinin değeri bilindiğinde diğeri hakkında kestirim
yapılmasını sağlar.
 Örneğin, bir ziraatçı buğday verimi ve gübre miktarı arasındaki
iliĢkiyi, bir mühendis, basınç ve sıcaklık, bir ekonomist gelir düzeyi ve
tüketim harcamaları, bir eğitimci öğrencilerin devamsızlık gösterdiği
gün sayıları ve baĢarı dereceleri arasındaki iliĢkiyi bilmek isteyebilir.
 DeğiĢkenlerden biri bağımlı diğerleri bağımsız değiĢken olmalıdır.
 DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiyi açıklamak için kullanılan matematiksel
modele regresyon modeli denir.
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Regresyon analizinde en çok sık yöntemlerden biri en küçük kareler.
Tanım: yi - f (xi)
farklarından her birine
bir artık denir.
Tanım: Bir veri
tablosuna en iyi uyan
doğrusal fonksiyonun
grafiği olan doğruya
regresyon doğrusu
veya en küçük kareler
doğrusu denir.
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Formülümüzü biraz daha açıklayacak olursak:
Gerçek değer(y) ile teorik değer(yt) arasındaki fark ∆y ile gösterilirse,
∆y = y – yt
(1)
olur. N tane deneysel nokta için,

olmalıdır. Burada:
yt = a + bx
(3)
dir. EĢitlik-2 ile verilen ifadenin minumum olma Ģartını sağlayan a ve b
sabitleri, matematiksel kural gereğince aynı eĢitliğin a ve b’ ye göre
türevlerinin sıfıra eĢitlenmesi ile bulunur. Yani;
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bulunur. Bu eĢitliklerden a ve b çekilerek regresyon doğrusu bulunur.

[15]
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LOJĠSTĠK REGRESYON
Lojistik regresyonda da bazı değiĢken değerlerine dayanarak kestirim
yapılmaya çalılır, ancak iki yöntem arasında 3 önemli fark vardır:
1- Doğrusal regresyon analizinde tahmin edilecek olan bağımlı değiĢken
sürekli iken, lojistik regresyonda bağmlı değiĢken kategoriktir ve kesikli
bir değer olmalıdır.
2- Doğrusal regresyon analizinde bağımlı değiĢkenin değeri, lojistik
regresyonda ise bağımlı değiĢkenin alabileceği değerlerden birinin
gerçekleĢme olasılığı kestirilir.
3- Doğrusal regresyon analizinde bağımsız değiĢkenlerin çoklu normal
dağılım göstermesi koĢulu aranırken, lojistik regresyonun uygulanabilmesi
için bağımsız değiĢkenlerin dağılımına iliĢkin hiçbir ön koĢul yoktur.
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Logistic Regresyon genel olarak üçe ayrılır:
1- Ġkili (Binary) lojistik regresyon:
Bağımlı değiĢken iki düzeyli olduğunda kullanılır(Var-Yok, Evet-Hayır).
2- Sıralı (Ordinal) lojistik regresyon:
Bağımlı değiĢken sıralı nitel veri tipinde (hafif-orta-Ģiddetli vb.) olduğunda
kullanılır.
3- Multinomial lojistik regresyon:
Bağımlı değiĢken ikiden çok düzeyli sıralı olmayan nitel veri tipinde
olduğunda kullanılır.
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Nitelik bağımlı değiĢken:
[40]
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[59]
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[55]

Bazı nicel değiĢkenler de regresyon modellerinde nitel olarak
kullanılabilmektedir.
Örneğin öğrenim düzeyi yıl bazında nicel olarak ele alınabileceği gibi,
ilköğretim, lise, üniversite ve üniversite üstü olmak üzere dört Ģıklı bir
nitel değiĢken olarak da ele alınabilir.
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Odds: Görülme olasılığının “p”, görülmeme olasılığına “1-p” oranıdır.
Odds ratio (OR): Ġki odds’un birbirine oranıdır.
Lojit: Odds ratio’nun doğal logaritmasıdır.
Riskli olanlarda hastalığa yakalanma
odds’u:
35/16= 2.18,
Risksiz olanlarda hastalığa yakalanma
odds’u:
25/61= 0.41’dir.
Bu iki odds’un birbirine oranı odds
ratio’yu verir:
Odds ratio=2.18/ 0.41 = 5.3

Yorum: Risk altında olanların hastalığa yakalanma riski, risk altında
olmayanlara göre 5.3 kat daha fazladır.
[40]
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Lojistik Regresyonda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
• Uygun Tüm Bağımsız DeğiĢkenler Modele Dahil Edilmelidir.
• Uygun Olmayan Tüm Bağımsız DeğiĢkenler DıĢlanmalıdır.
• Aynı birey üzerinde bir kez gözlem yapılmalı, tekrarlayan ölçümler
olmamalıdır.
• Bağımsız DeğiĢkenlerde Ölçüm Hatası Küçük olmalıdır.
• Bağımsız DeğiĢkenler Arasında Çoklu Bağlantı (Multicollinearity)
olmamalıdır.
• AĢırı Değerler olmamalıdır.
• Örneklem Büyüklüğü yeterli olmalıdır.
• Beklenen ve Gözlenen Varyanslar arasındaki fark büyük olmamalı:
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Lojistik regresyon analizinde değiĢken seçimi:
- Bir regresyon eĢitliğine girecek değiĢken sayısı ne kadar çok olursa,
eĢitlik o kadar küçük hata taĢımaktadır.
- Bağımlı değiĢkeni açıklayamayan değiĢkenlerin denklemde tutulması
lojistik regresyon denkleminin etkinliğini ve tahmin gücünü
düĢürmektedir.
Denklemde önemli etkide bulunmayan bağımsız değiĢkenleri elemek
için en sık kullanılan istatistik yöntemleri:
“ileri doğru seçim” (forward selection), “geriye doğru eleme”
(backward elemination) ve “tüm olası regresyon yaklaĢımı” (all possible
regression) gibi değiĢik yaklaĢımları mevcut olan adımsal regresyon
(stepwise), ve en iyi regresyon modeli bulma (best regression)
yöntemleridir.
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LOJĠSTĠK REGRESYON MODELLERĠ
Ġki değerli (kesikli) bağımlı değiĢkenleri açıklamada en çok:
Log-lineer,

Logit ,

Probit

ve

Tobit

Modeller kullanılır.

Bu modellerde standart regresyondan farklı olarak: Sıradan En Küçük
Kareler tahmini yerine Maksimum Benzerlik (En Çok Olabilirlik)
tahmini kullanılır.
* Log-lineer analizde bağımlı değiĢken y’nin logaritması
* Logit analizde bahis oranının (odds ratio) doğal logaritması
* Probitte ise standart normal birikimli dağılım fonksiyonunun tersi
- Lojistik regresyon analizi sonucunda elde edilen modelin uygun olup
olmadığı “model ki-kare” testi ile,
- Her bir bağımsız değiĢkenin modelde varlığının anlamlı olup olmadığı
ise Wald istatistiği ile test edilir.
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Logit Model
Logit: odd değerinin doğal logaritmasıdır. Yani π olasılığı göstermek
üzere, logit;

Logit, kendi parametrelerinde doğrusal bir ölçüdür.
Logit model, bağımlı değiĢkenin tahmini değerlerini olasılık olarak
hesaplayarak olasılık kurallarına uygun sınıflama yapma imkanı veren,
tablolaĢtırılmıĢ ya da ham veri setlerini analiz eden bir istatistiksel
yöntemdir.
Logit model, bağımsız değiĢken değeri sonsuza gittiği zaman, bağımlı
değiĢkenin 1’e asimptot olduğu matematiksel bir fonksiyondur.
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Logit modellerinde olasılıklar 0 ile 1 arasında sınırlandırılmıĢlardır.
Olasılıklar ve tahmin edici değiĢken arasındaki iliĢki doğrusal değildir
ve S Ģeklinde bir eğridir.
Lojistik regresyon modeli olasılıklara bir dönüĢüm uygulamaktadır; bu
dönüĢüm, tahmin edici değiĢkenler ile olasılıkların doğrusal bir iliĢki
içerisinde sonuçlanmasını sağlamaktadır.

[58]
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Lojistik Regresyon Formülü:
Hem teorik hem de deneysel incelemeler bağımlı değiĢken iki sonuçlu
iken cevap fonksiyonunun Ģeklinin S veya ters S Ģeklinde olacağını
göstermiĢtir.
Lojistik fonksiyonun 0 ile 1 arasında bir değiĢim aralığına sahip olması
lojistik fonksiyonun tercih edilmesindeki ilk önemli nedendir.[41]
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0-1 aralığında sınırlandırılmıĢ iliĢkiyi tanımlamak için lojistik regresyon
yöntemi lojistik eğrisini kullanmaktadır(ġekil 3.2).[46]
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Formülü biraz daha detaylandıracak olursak:
β0: Bağımsız değiĢkenler sıfır değerini
aldığında bağımlı değiĢkenin değerini
baĢka bir ifadeyle sabiti,

P : Ġncelenen olayın
gözlenme olasılığı,

β1 β2..... βk : Bağımsız değiĢkenlerin
regresyon katsayılarını,
X1 X2.... Xk : Bağımsız değiĢkenleri,
k: Bağımsız değiĢken sayısını,

e: 2.71 sayısı
Bağımsız değiĢkenlerin en düĢük düzeylerinde olasılık 0’a yaklaĢıyor,
fakat hiç bir zaman 0’a eĢitlenmiyor.
Tersi durumda ise eğim giderek azalmaya baĢlıyor ve sonuçta 1’e
yaklaĢmasına rağmen, hiç bir zaman 1’e eĢitlenmiyor.
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Lojistik Regresyon Katsayı Parametre Tahmin Yöntemleri:
Doğrusal regresyonda bilinmeyen parametreleri tahmin etmek için en sık
kullanılan yöntem En Küçük Kareler (EKK) yöntemidir.
Lojistik regresyon modelinde parametrelerin tahmininde yaygın olarak
kullanılan yöntem, en çok olabilirlik (Maximum Likelihood Estimator,
MLE) yöntemidir.
Parametre tahmini için “En çok olabilirlik yöntemi” haricinde:
- "Yeniden AğırlıklandırılmıĢ Ġteratif En Küçük Kareler Yöntemi" ,
- "Minimum Logit Ki-Kare Yöntemi"
ve bunların haricinde çok özel durumlarda kullanılan kestirim yöntemleri
de bulunmaktadır.
33 / 61

Lojistik regresyon analizi uygulanırken izlenecek iĢlem sırası:
- Katsayıların en çok olabilirlik tahmin edicisi (Maximum likelihood, ML)
yardımıyla tahmin edilmesi,
- Katsayıların yorumlanması,
- Katsayılara ait hipotez kontrollerinin yapılması,
- Modelin baĢarısının değerlendirilmesi.
Lojistik analiz için kullanılan paket program örnekleri:
Minitab,

SPSS,

SAS,

Systat,

NCSS

ve

S-Plus
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Örnek:
TOTAL BYTE

PROTOKOL

ANOMALĠ

PORT

NORMAL

Gönderilen veri > 150
byte ise 1 değilse 0

TCP = 1
UDP = 0

Login portu ise 1 Saldırı Bağlantısı
değilse 0
Sayısı

Normal Bağlantı
Sayısı

0

0

0

9

168

0

1

0

35

275

1

0

0

8

37

1

1

1

19

58

Web sunucusuna yapılan(destination ip'ler sunucunun , source'lar farklı
olabilir) bağlantılar yukardaki gibiyse aĢağıdaki verilerin gözlendiği bir
anda saldırı olma ihtimali nedir?
Toplam oturum sayısı: 350
Protokol: TCP
PORT: 21 (FTP login)
Gönderilen veri: 200 byte
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Cevap:
Denklemimizde bağımlı değiĢkenimiz saldırı olması. Bağımsız
değiĢkenlerimiz:
"TOTAL BYTE" kısaca X1 diyelim.
"PROTOKOL" kısaca X2 diyelim.
"PORT" kısaca X3 diyelim.
Sabitimize de kısaca β0 diyelim.
Ġlk aĢamada bulacağımız regresyon eĢitliği aĢağıdaki gibi olacaktır:
g(x) = β0 + β1. X1 + β2. X2 + β3. X3
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ġimdi ilk satırdan baĢlayarak denklemlerimizi yazalım:
TOTAL BYTE PROTOKO
PORT
ANOMALĠ
L

NORMAL

Gönderilen veri > TCP = 1
150 byte ise 1
UDP = 0
değilse 0

Login
Saldırı
portu ise 1 Bağlantı
değilse 0 Sayısı

Normal
Bağlantı
Sayısı

ln(Anomali/Normal)

X1 = 0

X2 = 0

X3 = 0

9

168

Ln(9/168) = -2.9267

X1 = 0

X2 = 1

X3 = 0

35

275

Ln(35/275) = -2.0614

X1 = 1

X2 = 0

X3 = 0

8

37

Ln(8/37) = -1.5315

X1 = 1

X2 = 1

X3 = 1

19

58

Ln(19/58) = -1.1160

LOGIT

Yukardaki tablodan ilk satırdan baĢlayarak her satır için 1 denklem olmak
üzere aĢağıdaki denklemleri elde ederiz:
β0
β0
β0
β0

+
+
+
+

β1.0
β1.0
β1.1
β1.1

+
+
+
+

β2.0
β2.1
β2.0
β2.1

+
+
+
+

β3.0
β3.0
β3.0
β3.1

=
=
=
=

-2.9267
-2.0614
-1.5315
-1.1160
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Yukardaki denklemleri ortak olarak çözdüğümüzde katsayıları aĢağıdaki
gibi buluruz:
β0 = -2.9267
β1 = 1.3952
β2 = 0.8683
β3 = -0.4498
Regresyon eĢitliğimiz:
g(x) = β0 + β1. X1 + β2. X2 + β3. X3
g(x) = -2.9267 + 1.3952. X1 + 0.8683. X2 + -0.4498. X3
Soruda bizden olasılığı sorulan verileri aĢağıdaki tabloda görebiliriz:
TOTAL BYTE

PROTOKOL

PORT

Gönderilen veri > 150 byte ise 1 değilse 0

TCP = 1 UDP = 0

Login portu = 1 değilse 0

350 > 150

TCP

21 (FTP login)

X1 = 1

X2 = 1

X3 = 1
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Bulduğumuz g(x) eĢitliğinde yukardaki verileri yerine koyarsak:
g(x) = -2.9267 + 1.3952*1 + 0.8683*1 + -0.4498*1 = −1.113

ġimdi de aĢağıda olduğu gibi olasılığı hesaplayalım :

P = 1/(1 + e-g(x)) = 1/(1 + e1.113) = 0.2473
Yani verilen bağlantı bilgilerinin bir saldırı olma olasılığı yaklaĢık olarak
¼ tür. (Bu da düĢük bir ihtimali göstermektedir.)
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Kullandığımız Veri Seti:
DARPA 1998 ve 1999
KDD Cup’99
Saldırının hedefi olan bir iç ağ
Saldırıyı gerçekleĢtiren bir dıĢ
Ġç ağ içerisinde(Hava kuvvetleri) dört “kurban” makine
SunOS, Solaris, Linux, ve Windows NT koĢmaktadır. (1998 veri setlerinde
sadece UNIX makinalar kullanılmıĢtır.)
Trafik oluĢturucular yüzlerce sunucuyu ve çeĢitli uygulamaları
çalıĢtıran Ġnternet kullanıcılarını simüle etmektedir.
2 noktadan veri toplanmıĢtır: iç ve dıĢ ağ yoklayıcısı
Saldırı yazılımları internetten ve hacker sitelerinden toplanmıĢ.
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[68]
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DARPA verileri ile çalıĢırken matlab ya da sql sunucularla birlikte
tcpdump çıktılarını wireshark(Eski adı ethereal) programıyla da
inceleyebiliriz.
Ağ dinleyicisi iki yönlü paketleri yakaladığı için kurban makinalara gelen
paketler için varıĢ ip adresi 172.16.x.x olan paketler olarak süzülmelidir.
Örnek bir filtre:
(ip.dst == 172.16.0.0/16) and !(ip.src == 172.16.0.0/16) and !(ntp) and
!(rip) and !(loop) and !(arp) and !(nbns) [68]
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[68]
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Veri Setinin Hazırlanması:
“kddcup.data_10_ percent_corrected” dosya ismi ile internette.
kddCupp-99 veri seti’nin 10%
75Mb
500bin kayıt.
Ġlk 250bin kaydı model için kalanı ise test için
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Veri setinde toplam 41 adet değiĢken bulunmaktadır. Biz aĢağıdaki
prensiplere uyarak bu sayıyı 9’a indirdik:
- Paketlerin sadece baĢlık bilgisine değil içeriğine de bakılarak
anlaĢılacak alanlar da alınmıĢtır.(Örneğin bu yüzden hot, su_attempted gibi
alanlar alımıĢtır.)
- Parametrelerin birbirlerinden bağımsız olanları seçilmiĢtir. Örneğin
root_shell, su_attempted, num_root alanlarının tümü birden alınmak yerine
su_attempted alanı alınmıĢtır.
- Parametrelerin bağımlı değiĢkeni etkilemeyecek olanları seçilmemiĢtir.
Örneğin src_bytes ve dst_bytes alanları bu yüzden alınmamıĢtır.
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Verileri incelemek ve binary hale getirmek için öncelikle verileri sql
sunucusuna alıp aĢağıdaki kurallara uygun olarak ikili hale getirdik:
protocol_type: tcp=1 ; udp veya icmp=0.
Bağlantının(connection, datasetteki her satır bir bağlantıdır.)
service: smtp, ftp, pop_3, ldap, login, imap4, auth, IRC, telnet, sql_net,
exec, shell, klogin, kshell = 1 , diğerleri = 0 .
Hedefteki ağ servisini gösterir(network service on the destination).
flag: SF veya OTH = 0 ; diğerleri 1.
SF bağlantının normal bir Ģekilde sonlandığını, OTH ise bağlantı takip
iĢinin bağlantının ortasında baĢladığını gösterir.
land: Hedef ve kaynak ip/port bilgileri aynı ise = 1; değilse 0.
wrong_fragment: sıfır ise=0; değilse=1.
Hatalı fragment sayısını gösterir.
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hot: sıfırdan büyük ise 1 ; değilse 0 .
Bir bağlantıda çalıĢtırılan kritik komut sayısını gösterir. Örneğin sistem
klasörüne girmek, programlar oluĢturup çalıĢtırmak gibi.
num_failed_logins: sıfırsa 0 ; değilse 1 .
YanlıĢ login iĢlemleri sayısını gösterir.
su_attempted: “su root” komutu denenmiĢse 1 diğer durumda 0.
num_access_files: sıfırdan büyük ise 1 ; değilse 0 .
Kontrol ya da eriĢim izinlerini tutan kritik dosyalarda yapılan iĢlem sayısı.
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protocol_type
service
flag
land
wrong_fragment
hot
num_failed_logins
su_attempted
num_access_files
label

Tablo2: Veri Seti Örnek Görüntüsü

1
1
0
0
1
1
1
0
1
1

1
0
0
1
0
0
0
1
1
1

0
0
1
1
1
0
0
0
1
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
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Modelin OluĢturulması:
Veri setimizin SPSS binary logistic regresyon ile analiz sonucu:
Tablo3: Durum ĠĢleme Özeti
Unweighted Casesa
N
Percent
Selected Included in Analysis
250000
100,0
Cases
Missing Cases
Total
Unselected Cases

0 ,0
250000
100,0

Total

250000

0 ,0
100,0
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Tablo4: Bağımlı DeğiĢken Kodlaması
Original Value
0
1

Internal Value
0
1

Ġncelemek istediğimiz konu saldırı olma durumu.
Saldırı var = 1.
Saldırı yok = 0.
Tercihe bağlıdır, tersi de seçilebilirdi.
Sonuçların yorumunun kolay olması için genelde asıl ilgilendiğimiz cevap
için “1” kullanmamız iĢimizi daha kolaylaĢtırır.
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Tablo5: Sınıflandırma Tablosu
Predicted

Step

label
Observed
label
0
1

0

1

59805

11420

84

736 178039

99,6

Overall
Percentage
a. The cut value is 0,5
1

Percentage
Correct

95,1

Tablo5’e baktığımızda Saldırı olmayan birbirinden farklı toplam
59.805+11.420=71.225 adet kayıt olduğunu ve bunların 59.805 tanesini
yani 84%’ünü modelimizin doğru tahmin ettiğini görüyoruz.
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Tablo6: EĢitlikteki DeğiĢkenler

B
S
t
e
p
1a

S.E.

Wald

Sig.

Exp(B)

protocol_type

-7,133 ,039

3,380E4 ,000

,001

service

-1,372 ,068

401,313 ,000

,254

6,882 ,041

2,811E4 ,000

flag

974,877

land

34,951 3,446E7 ,000

1,000 1,509E15

wrong_fragment

34,700 6,372E6 ,000

1,000 1,175E15

hot
num_failed_login
s
su_attempted

6,454 ,071

8,375E3 ,000

635,420

3,803 ,889

18,313 ,000

44,854

3,315 ,069

13,602

num_access_files

-,267 ,486

Constant

2,843 ,012

2,610

1,434

,302

,583

5,856E4 ,000

,765
17,175
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S.E değerine göre “land” ve “wrong_fragment” stabiliteyi bozuyor.
Wald istatistiğine gore “land” ve “wrong_fragment” gereksiz.
Sig. değeri 1 olan “land” ve “wrong_fragment” anlamsız.
”protocol_type” en büyük mutlak katsayıyla en büyük belirleyici rolde.
” num_access_files” en küçük mutlak katsayıyla en az belirleyici rolde.
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Buna göre nihai modelmiz aĢağıdaki gibi olacaktır:
Regresyon eĢitliği aĢağıdaki gibi olmak üzere:
g(x) = β0 + β1. X1 + β2. X2 +…+ βk. Xk
g(x) = 2,843 + protocol_type*(-7,133) + service*(-1,372 ) + flag*6,882
+ hot*6,454 + num_failed_logins*3,803 + su_attempted*2,610 +
num_access_files*(-0,267)

P = 1/(1 + e-g(x))
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5.3 Modelin Uygulaması:
Örnek kayıt:
protocol_type=tcp,
num_failed_logins=0,
label=neptune.

service=telnet,
flag=S0,
hot=0,
su_attempted=0,
num_access_files=0
,

Kaydın label yani saldırı olup olmadığı ile ilgili bilgi alacağımız alanında
“neptune” yazmaktadır. Yani bu bir neptune saldırısıdır.
Her parametreyi iki kategorili hale çevirip g(x) fonksiyonunda yerine
koyarsak :
g(x) = 2,843 + 1*(-7,133) + 1*(-1,372 ) + 1*6,882 + 0*6,454 + 0*3,803
+ 0*2,610 + 0*(-0,267) = 1,22
P = 1/(1 + e-g(x)) = 1/(1 + e-1,22) = 0.7721
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Tablo7: Test Verisi Sınıflandırma Tablosu SQL sonuçları
Tahminimiz
label
Doğruluk
Gerçek
0
1
Yüzdesi
label
0
10912
15141
42
1
11
217957
99,9
Toplam Yüzde
93,8
Tahminimiz >= 0,5 ise saldırı kabul ettik.

Modelimizin uygunluğunun testi için yukarda görülen sql sonuçlarına ek
olarak ayrıca Model Ki-Kare testi de yapılmıĢ ve model veri setinde
(land ve wrong_fragment) dahil tüm değiĢkenlerin Sig değeri 0,05’ten
küçük çıkmıĢ, test veri setinde ise sadece land değiĢkenimiz 0,5 çıkarak
anlamsız olduğu görülmüĢtür.
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Sonuç ve Öneriler:
Modelimizin BaĢarısı:
Gerçekte saldırı olan bir kayıtta 99%un üzerinde.

Gerçekte saldırı olanmayan bir kayıtta 63% .
(model veri setinde 84%. Test veri setinde ise 42%)
Modelimiz güvenlik seviyesi çok yüksek olması gereken ve yanlıĢ
alarmlarla (false-pozitif) uğraĢacak yeterli elemanı olan, kritik öneme
sahip ağ iĢletim merkezleri için uygun.
Bir sonraki çalıĢmamızda aynı veri seti ve parametreleri kullanarak yapay
sinir ağları ile de bir model oluĢturup iki modelin karĢılaĢtırılmasını
sağlayacağız.
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