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BÖLÜM 1:
1.0 Giriş
Nessus, bilinen güvenlik açıklarını test etmek ve ortaya çıkarmak için düzenlenmiş çok iyi
bir araçtır. Tipik olarak birisi, bir hacker(bilgisayar korsanı), bir güvenlik şirketi veya araştıran
kişiler bir yazılımın açıklarını bulmak için özel yollar ararlar. Bu keşif belki kazara belki de
doğrudan bir araştırma sayesinde; çeşitli detay seviyelerine göre zayıflığa, güvenlik
gruplarına(şirket topluluk vs) mal edilmektedir. Nessus, hackerların bilinen güvenlik açıklarından
faydalanmasından önce açığı tespit etmek ve çözümünü bulmak için tasarlanmıştır. Nessus bir sürü
yetenekleri olan çok iyi bir araçtır.
Bununla birlikte, yazılımı nasıl yükleyeceğini ve ayarlarını nasıl yapacağını bilmeyen yeni
kullanıcılar için çok az sayıda ve bir o kadar da karmaşık makaleler var. Bunun için bu makale
temel Nessus kurulum ve yapılandırmasını aktarmak amacıyla yazılmıştır. Nessus'un güncel
sürümlerinin(Nessus 2.0.8a ve NessusWX 1.4.4) son halleri hala tartışılıyor. Sonraki makaleler
Nessus'un ince ayarlarını kapsayacaktır.
Nessus, GPL lisansıyla dağıtılan bir kamuya açık yazılımdır. -(güncel sürümler artık GPL
lisansına sahip olmayacaktır. Kaynak koduda kapatılmasına rağmen ücretsiz olarak
dağıtılmaktadır.)-İlk başlarda şirketlerin çoğu bir kamuya açık yazılımı, satış sonrası destek veren
resmi şirketlerin geliştirdiği yazılımlara tercih etmiyorlardı ve kamuya açık yazılımların boşa
zaman harcama olduğunu düşünüyorlardı. Tabii ki bu paketler de yüz binlerce dolara mal oluyor ve
genellikle mantıksal olarak satın alınan ürünün tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Bazı insanlar,
kamuya açık yazılımların(Nessus gibi) her zaman kullanışsız değil bazen de diğerlerinden çok daha
üstün olduğunu anlamaya başladılar. Nessus'un ücretli teknik desteğine mevcut
www.tenablesecurity.com sitesinden ulaşılabilir. Nessus baş yazılımcı(Renaud Deraison) tarafından
güvenilen geliştiricilerin mükemmel uyumunun ürünüdür. Ve tekrar gözden geçirmeler tamamen
bittiğinde diğer hassas tarayıcılara göre Nessus binlerce dolara mal olan yazılımlara denk hatta
daha üstündür. [ref. Information Security, Network Computing]
Nessus'un en göze çarpan ve çok güçlü özelliği onun istemci sunucu teknolojisidir.
Sunucular bir bilgisayar ağının (network) değişik yerlerden kontrol edilme testine izin veren çeşitli
stratejik noktalara yerleştirilmiş olabilir. Ana istemci veya çoklu sınıflama yapılmış istemciler
bütün sunucuları kontrol edebilir. Sunucuları çoğu kullanışlı Unixler üzerinde çalışır. Tabii ki MAC
OS X ve IBM/AIX üzerinde de çalışabilir ama Linux daha kolay kuruluma sahiptir. Bu özellik
analiz yapanlar için bir hayli esneklik sağlar. İstemciler hem Windows hem de Unix için
kullanılabilir. Nessus sunucu, gerçek test için istemcilerin ayar ve raporlama yapmalarına olanak
sağlar.
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2.0 Kurulum
Nessus istemci kurulumu benim gibi pek Windows kullanamayan biri için bile çok basit.
Linux için ilk önce yüklü bir Unix'inizin olması gerekiyor. Daha sonra öncelikli olarak birkaç
program daha kurmanız önerilir: NMAP, port tarayıcıları için bir standarttır, Hydra da zayıf bir
parola test programıdır ve Nikto da bir cgi/.script kontrol edicisidir. Gerektiğinde, bu programlar
Nessus'un tarama yeteneğini büyük ölçüde artırmaktadırlar. Bu programların eklenmesinin sebebi
kendi sınıflarının en iyileri olmalarıdır. Eğer Nessus'un kurulumundan önce kısayola($PATH)
kurulmuşlarsa, bu programlar otomatik olarak kullanılabilir hale geleceklerdir.
En basit kurulum şekli Lynx otomatik kurulum işlemini kullanmaktır. Lynx çoğu Linux
dağıtımında hazır gelmektedir. Gerekli Lynx komutu(kullanıcı olarak giriş yapılmalı, root olarak
değil):
lynx -source http://install.nessus.org | sh
Bu, sunucuyu çoğu platforma -herhangi başka adım gerektirmeden- kuracaktır. Şunu
unutmayın; kurulum scriptinin(betik) son sürümü indirilip kurulmalıdır ve yerel (local) olarak
çalıştırılmalıdır. Eğer web siteye bağlanmadan veya aynı kurulum betiğini çevrimdışı(offline)
kullanarak, kurarsanız; betiğin her iki kullanımı da geçici bir suid oluşturacaktır ve gerektiğinde
yetkili kullanıcı (root) parolanızı soracaktır --eğer bu yöntemi beğenmediyseniz, dosyayı kendiniz
indirebilir(download), derleyebilir ve kişisel olarak gerekli dört tar arşivini kurabilirsiniz.
Yukarıdaki komut aynı zamanda periyodik olarak Nessus'u güncelleme veya düzenli olarak yeni
uyarlama(version) indirebilirsiniz. Size vekil sunucunuz (proxy server), indirme yönteminiz (www
veya CVS) ve geliştirme ağacında kullanmak istediğiniz dal size sorulacaktır; çoğu zaman
varsayılan ayarlar en iyi seçimdir. Bu, kurulumun en basit yoludur; bununla beraber geçici olarak
yetkili kullanıcı ayrıcalığını install.nessus.org sunucusuna verebilirsiniz. Böylece bu yöntemle bir
güvenlik riski doğar. Eğer paranoyaksanız -ve paranoyaklık güvenlik sisteminde her zaman kötü bir
şey değildir- kurulum, eski moda yöntemlerle- kaynak kodu indirilip derlenerek yapılabilir. Kaynak
koddan kurulum hakkında bilgi almak için www.nessus.org/nessus_2_0.html adresini ziyaret
ediniz.

3.0 Ayarlar
Sunucu kurulduğunda, bazı temel ayarlama adımları gereklidir. Yeni kurulumun ilk adımı
yeni kullanıcı eklemektir. Yeni kullanıcı "nessus-adduser" komutuyla yapılabilir. Betik(script) size
kimlik denetim yöntemini soracaktır. Kimlik denetimi çok değişik yollarla yapılabilir, mesela
parola en temel ve önerilen yoldur. Sıradaki soru da kullanıcı sınırlamalarıyla ilgilidir. Enterprice
sürüm kullanıldığında, kullanıcı sınırlıdır ve belirlenen IP adreslerini tarayabilir. Fakat çoğu
kullanıcı bu seçeneği boş bırakır, kullanıcının istediği her şeyi taramasını sağlar. İstemci ve sunucu
arasındaki trafiğin şifrelenmesi için bir sertifika oluşturulur. "nessus-mkcert" komutu bunu yapar.
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3.1 Eklentileri güncellemek
Tarama yapılmadan önce, eklentiler(plug-ins) güncellenmelidir. Nessus eklentileri, yaygın
virüs tarama uygulamalarının virüs imzaları kadar çoktur. Her eklenti özel bir zayıf noktayı test
etmek için yazılmıştır. Bunlar aslında zayıf noktalara saldırma ve yazılımların bilinen açıklarını
sadece test etmek için yazılmıştır. Eklentiler çok farklı dillerde yazılabilir ama genellikle Nessus
Attack Scripting Language (NASL) kullanılarak yazılmıştır. NASL Nessus'un kendi dilidir,
özellikle zayıflıkları test etmek için tasarlanmıştır. Her eklenti özel bilinen açıkları ve/veya
piyasadaki en iyi alıştırmaları test etmek için yazılmıştır. NASL eklentileri tipik olarak hedefe özel
kodlar göndererek ve saklanan zayıflık değerlerini karşılaştırır. Sadece çok az sayıda NASL'ın
kullanılmadığı yerleşik eklenti vardır. NASL ile kolaylıkla yazılamayacak amaç kodlar için C ve
Perl betikleri(scprit) var. Bunların arasında porttan programa(port-to program) haritaları tanıyan
eklenti servisleri var.
Eklentiler sıklıkla güncellenmelidir. Yeni açıklar sürekli keşfediliyor ve yayılıyor. Tipik
olarak yeni bir açık insanlara duyurulduktan sonra, Nessus topluluğundan birileri bir NASL
eklentisi yazar ve bunu insanlara ulaştırır ve www.nessus.org sitesine sunarlar. Daha sonra bu
geliştiriciler tarafından incelenir ve onaylanarak eklenti listesine eklenir. Büyük tehlikeler ve büyük
belgi(profile) açıklar için sıklıkla halka duyurulan gün eklentisi yayınlanır. Eklentileri korunan
listeden güncellemek oldukça basit bir komutla sağlanmıştır: "nessus-update-plugins". Bu komut
yetkili kullanıcı(root) ile verilmelidir. Yine de www.nessus.org sitesindeki eklenti listesine
ulaşamayabilirsiniz. Yeni ve özel amaçlar için kolaylıkla NASL kullanılarak yazılabilir, bu yüzden
kendi isteğinize göre kendi eklentinizi hazırlayabilirsiniz.

3.2 Artalan süreç(Launch the deamon)
Nessus şimdi yüklendi, güncelleştirildi ve çalışmaya hazır. Sunucuyu çalışır kılmak için
(root olarak) "nessus -D" komutu kullanılabilir. Bunu kullanmak için, birinin istemciyi kullanması
gerekir. Birincil üç tane Nessus istemcisi vardır. Yerel Unix GUI sürümleri, sunucu kurulumu
sırasında yüklenir. Buna alternatif olarak, Nessus komut satırından da yönetilebilir. Üçüncü bir
seçenek, NessusWX olarak bilinen Windows versiyonu da bulunuyor. NessusWX'in kaynak
kodunu "http://nessuswx.nessus.org/index.htm#download" adresinde bulabilirsiniz. NessusWX
kurulumu herhangi Windows kurulumu gibi açıktır. Her üç istemci de iyi çalışır. Kişisel olarak, ben
NessusWX'i tercih ediyorum. Çünkü daha iyi düzenlemiştir, daha kolay raporlama yapmaya izin
verir ve değişik oturumları yönetirken(bir istemci grubunu tararken) Unix karşılığından daha iyi
olanaklara sahiptir. Unix GUI istemcisini çalıştırmak için nessus komutunu verin ya da NessusWX
için kurulumdan sonra göz simgesine tıklayın.

3.3 İstemci bağlantısı
Nessus'un bir sunucu istemci teknolojisi olduğundan beri, ilk önce istemciyi çalıştırmak için
sunucuya bağlantı olması gerekmektedir. Yerel sunucudayken, sunucu İP sini, kullanıcı adını ve
parolayı(nessus-adduser komutuyla oluşturulmuş) girin ve oturum açın. NessusWX için yapılan
işlem de aynıdır fakat bağlantı menüsüyle kurulan iletişimi kullanır. İstemci sunucuya bir SSL
bağlantısıyla bağlanır ve hazır yüklenmiş eklentilerin bir listesini indirir. İlk çalıştırmada SSL onay
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belgesi de indirilir ve doğrulama istenir. Bu doğrulama gelecekte gerçekten sunucuyla amaçlanan
bağlantıyı sağlar. Şekil 1 ve 2 sırasıyla Unix ve Windows GUI araçlarını kullanarak bağlantıyı
gösterir. Şekil 3 NessusWX istemci kullanarak kullanıcı kimlik denetimini göstermektedir.

Şekil 1 : Nessus sunucusunu çalıştırma ve Unix GUI'si ile bağlanma

Şekil 2 : NessusWX(Windows istemcisi) kullanarak Nessus sunucusuna bağlanma
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Şekil 3 : Sunucu IP'sini girin ve nessus_adduser ile parola koyarak oturum açma

4.0 Nessus'u Kullanma
Şimdi Nessus'u kurduk, bağlandık ve bazı kullanılır seçenekleri keşfedelim. En açık ve en
güçlü seçenek Nessus'un eklenti seçeneğine sahip olmasıdır. Eklenti seçeneği başarılı bir tarama
için kritiktir. Çoğu eklenti çok iyi yazılmış ve nadiren hatalara neden olabilmesi pozitif ve negatif
yönleridir; ama çoğu kötü yazılmış değildir. Kötü yazılmış eklentiye örnek olarak klasik Windows
IIS'deki RFP's MSDAC /RDS açığı verilebilir. Rain Forest Puppy(RFP) bu açığı 1999 halka
duyurdu. Bu açık %system%/msadc/msadcs.dll dosyasını kullanılmasına izin verir ve yamaları
yapılmamış ISS 4.0 sunucularında bütün sistemi tehlikeye düşürmektedir. Bu sorun Nessus
eklentisinin /msadc/msadcs.dll dosyasının sadece varlığını kontrol etmesidir. Bu hesap yamalarını
ve Windows sürümlerini vs içerir. Böylece bu eklenti aktif edildiğinde, çoğu ISS sunucularında bu
açık görünecek ve elle düzeltilmelidir.
Birileri "kamuya açık yazılımların halini görün" diye bağırmadan önce, aynı problem tipi
yüksek ücretli "destekli" zayıflık tarama programlarında da var oluşuna dikkat etmelidir. Bu sorun
teknolojinin günümüzdeki konumundan kaynaklanmaktadır. Fark şudur ki tipik olarak para
ödediğiniz bir patentli ürünü, Nessus'ta yapılabilmesine rağmen, dikkatlice inceleyemezsiniz,
böylece bu sorunlara çözüm üretmek zor olmaktadır.

4.1 Tehlikeli / Tehlikesiz eklentileri seçebilmek
Eklentiler çok zor ve bazen kafa karıştıran şekillerde sınıflandırılırlar. Eklentileri
gruplamanın bir yolu da sınıflara ayırmaktır. En önemlisi, bazı eklentiler Dangerous/Denial of
Service (DOS) şeklinde sınıflandırılabilir. Bu eklentiler belki bir DOS saldırısı yapacak ve sistemin
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çeşitli sorunlar yaşamasına neden olacaklar. Tabi ki bunun üretilen(hizmet veren) bilgisayarlarda
çalışmayacağını söylemeye gerek yok. Bunlar uzun vadede hasara neden olmayacaktır, ama en
azından sistemi yeniden başlatmak gerekebilir. Her iki istemcide de, bütün eklentileri aktif etmek
veya zararlı eklentilerin dışındakileri aktif etme seçenekleri vardır. Şuna dikkat edilmelidir ki
eklentinin zararlı mı zararsız mı olduğuna onu yazan kişi karar verir. Çoğu zaman bu çok iyi
seçilmiştir. Fakat tehlikeli olarak listelenmemiş olmasına rağmen DOS'a neden olan çeşitli örnekler
verilebilir ( mesela: rpc_endpoint mapper eklentisi). Yerel istemci üçüncü tehlike seviyesine sahip
zararlı eklentileri belirtir. NessusWX zararlı eklentileri bildirmek için "Enable Non-Dos" butonunu
aktif etmekten başka ekstra bir özellik sunmaz. Aynı zamanda Nessus tarafından zararsız olarak
bildirilen bir eklenti sisteminize zarar verebileceğinden dikkatli olunmalıdır. Eklentilerin standart
dışı veriler göndermeye başlamasından itibaren, her zaman tehlike olacaktır, yine de bilinmeyen
yeni bir DOS hataya neden olacaktır. Bu yüzden tehlikeli değilmiş gibi görünen bir eklenti sistem
her tarandığında hataya neden olabilir. Aşağıdaki Şekil 4, Unix GUI kullanarak eklenti seçimini
göstermektedir. Benzer şekilde şekil 5 ve 6 da Windows'ta NessusWX kullanarak eklenti seçimini
göstermektedir:

Şekil 4: Unix Nessus GUI'de tehlikeli eklentiler dışındakileri aktif etme
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Şekil 5: Windows NessusWx istemcisi ile eklenti seçimi

Şekil 6: Windows NessusWX İstemcisi ile zararsız eklentileri aktif etme
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4.2 Güvenli Denetim (safe-checks)
Burası güvenli denetim fikrinde bahsetmek için iyi bir yer. Güvenli denetim, güvenli
denetimle ilgili eklentilerin zararlı bölümlerini devre dışı bırakır ve pasif yöntemle denetleme
yapmalarını, mesela büyük başlıkların(banner) sürüm numaraları, sağlar. Bir yama veya çözüm
yüklendikten sonra; "safe-checks", zayıflığı kullanmak kadar güvenilir değildir. Bunlar değişik
zarara veya normal gibi görünen problemlere neden olabilir. Bunların yararlı tarafı makineye zarar
vermemeleridir. "Safe-checks" seçeneği "scan options" sekmesindedir( NessusWX'de "options"
sekmesi). Şekil 7 NessusWX arayüzünde "safe-checks" seçeneğini göstermektedir.

Şekil 7: Güvenli Denetimi Seçme
Eklenti düzenlemenin ikinci bir yolu da Windows, FTP, SMB, Cisco vb. ailelerinidir. Bence
bu yöntem kişisel sınıflama işlemine göre daha yarasızdır. Windows sistemde ortaya çıkan bir FTP
açığı Windows ailesinden mi FTP ailesinden mi kaynaklanıyordur? Bu durum eklenti yazarlarına
biraz yardım ettiğinden beri, her ikisi için örnekler mevcuttur. Filtreleme/arama mekanizmaları
zayıflıkları yalıtmak için çok yardımcıdır. Filtreler isme, eklentiye vs. göre başlatılabilir. Ailenin
üzerine tıklarsanız eklenti size, eklentinin neyi test ettiği hakkında detaylı bilgi verecektir. Eğer
ince ayrıntılar gerekli ise, cgi.nessus.org/plugins/ adresindeki NASL koduna başvurulabilir.DOS
ailesi, tehlikeli / DOS eklenti kategorisiyle aynı değildir. Tehlikeli / DOS eklenti kategorisi
zayıflığı sömürürken, DOS ailesinden bir eklenti ise sadece mesela yazılımın sürümünü kullanarak
zayıflıkları kontrol eder. Aktif olmayan bir sistemde güçlü bir tarama gerçekleştirilmek isteniyorsa
bütün eklentilerin aktif edilmesi en iyi seçim olacaktır. Eğer gizli veya çalışan sistem taranacaksa,
seçimler daha karmaşıklaşacaktır. İlerideki bir makalede eklenti seçimi hakkında daha ayrıntılı
konuşacağız.
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4.3 Port Tarama
Tarama işleminin bir diğer kritik kısmı da port taramadır. Port tarama, bir IP adresindeki
aktif portların nasıl çalıştığını tanımlamaktır. Her port farklı uygulamalara bağlıdır. Nessus gayet
başarılı bir tarama programıdır ve istenirse özel portların taranmasına izin verir. Mesela eğer bir
Web sunucu bulunduğunda sadece Web sunucu eklentileri çalıştırılır. Sıklıkla portlar gizlenmek
için varsayılan değerlerinden değiştirilir ve bunun için Nessus services isimli bir eklentiye sahiptir.
Services eklentisi programın hangi portta çalıştığını tanımlar. İlk önce program tanımlanır, sadece
kullanıcının seçtiği ve uygun eklentiler çalıştırılır.
Nessus'ta portları taramak için çokça seçenek mevcuttur. Mesela NMAP, bilinen en iyi port
tarayıcısıdır. Bunun yanında bir de iç tarayıcı ve özel ping taraması da vardır. Eklenti seçimi gibi
port tarayıcıları da duruma bağlıdır. Temel bir tarama için, dahili "sync" aktif pinglerle varsayılan
parametrelerle tarama yapan, UNIX GUI'sinde "Perf" sekmesinde bulunan ve NessusWX'in Port
tarama sekmesi, yeterlidir. Aşağıdaki şekil 8 ve 9, sırasıyla NessusWX ve UNIX GUI istemcisini
kullanarak dahili SYN tarama seçeneğini göstermektedir.

Şekil 8: NessusWX'de temel bir port taraması için dahili SYN taramasının ayarlanması
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Şekil 9: UNIX İstemcisinde temel bir port taraması için dahili SYN taramasının ayarlanması

4.4 Hedefleri tanımla
Son iş de hedeflerin tanımlanmasıdır. Bu "targets" sekmesinden yapılabilir. Hedefler tek bir
IP adresi olabileceği gibi bir subnet veya IP aralığı da olabilir. Ben genel olarak onları mantıksal
gruplara ayırıyorum. Bir kerede küçük bir grupla çalışmak daha kolay oluyor. Şekil 10 ve 11
istemci çiftlerindeki hedeflerin nasıl seçileceğini göstermektedir.
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Şekil 10 : Unix GUI'si ile hedefleri tanımlama

Şekil 11 : NessusWX'de hedef seçimi
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4.5 Taramayı başlatma
Nessus istemcisi ve sunucusu kullanımda olduğuna göre sistemi taramaya hazırız. UNIX
GUI'sinde taramayı başlatmak için sadece pencerenin altında bulunan "Start Scan" butonuna
basmak yeterlidir. NessusWX'de ise istenilen oturuma sağ tıklayın ve "Execute" seçeneğini seçin.
Doğru kullanıldığında Nessus problemi belirleyebilir ve çözüm sağlayabilir. Ama hatalı kullanılırsa
sisteme hata verdirecektir, veri kaybına neden olabilir, hatta işinizi kaybetmenize neden olabilir.
Çok güçlü olduğundan, beraberinde bazı riskler ve sorumluluk getirir. Taranan sistem bazen hata
verebilir. İzinsiz hiçbir sistemi taramanız önerilmez. İlk taramanızda ayrılmış bir test sistemi
kullanmanızı öneririm. Sonraki makaleler size eksiksiz bir taramayı anlatacaktır, hatalardan ve
firewall taramasından bahsedecektir. Şekil 12 , 13 ve 14 NessusWX kullanarak nasıl tarama
yapılacağını göstermektedir.

Şekil 12 : NessusWX ile tarama başlatma

Şekil 13 : NessusWX ile tarama başlatma
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Şekil 14 : NessusWX ile tarama işlemi

5.0 Sonuç
Nessus, bilinen güvenliği anlamak ve test etmek için size çokça yardım edecek mükemmel
bir araçtır. Bu makalede çokça söz edildiği üzere, Nessus'un size verdiği güç akıllıca kullanılmalı,
sistem zararlı eklentiler kullanılmadan taranmalıdır. Nessus hakkında daha fazla bilgi için,
www.nessus.org Nessus'un resmi sitesini ziyaret ediniz. Mutlu Taramalar!!

Nessus, Bölüm 2: Tarama
1.0 Giriş
Nessus bir zafiyet tarayıcısıdır, yazılımlardaki açıkları arayan program. Unix’te çalışan açık
kaynaklı sürümü ücretsiz kullanılabilmektedir. Tenable Security son zamanlarda Windows
sistemler için de "Newt" adıyla bir sürüm çıkarmıştır. 1200'den fazla birbirinden ayrı güvenlik
zayıflığını taraması övünülecek bir durum, Nessus güvenlik problemlerini açığa çıkarma ve
giderme konusunda da mükemmel bir araçtır.
Bu makale, serinin ikincisi, genel zeka ve değişik durumlarda kuralların parametre
seçenekleriyle tarama işlemini sağlamaya yarım edecektir. Eğer Nessus'u daha önce
kullanmadıysanız ilk makaleyi okumanızı tavsiye ederim.
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2.0 Veri Toplama
Çoğu şeye göre ilk önce görüntü hakkında konuşmak yararlı olacaktır. Tarayıcının network
teki görüntüsü parametre seçeneklerini etkileyecektir. Görünümün iyi tarafı internetten görünmez
tarama yapılabilmesidir, internetten oldukça iyi saldırı yapar, güvenilen bir ağdan görünmez tarama
veya güvenilen bir ağdan tam sistem yetkileriyle tarama yapma. Bu yöntemlerin hepsinin amacı
farklıdır, şu ihtimaller olasıdır: bir sistem yöneticisi güvenliği arttırmaya çalışmakta, zayıflıkları
belirlemekte, worm/virüs aramakta veya başarılı bir saldırı sonucu verilebilecek zararlar.
İlk önce yönetilen verinin çok az bir kısmı ele geçirilmelidir. Tarayıcının network teki
görünümü parametre seçeneklerini etkileyecektir. Kazara yanlış IP adresine sahip bir sistemi
taramak çok kabaca ve birinin kişisel özgürlüğüne büyük zarar verecektir. Sistemin istenmeyen
durumlara göre hassaslığını tespit etme işlemi çok önemlidir. Mesela, bir e-ticaret sunucusundaki
zayıflık, bir test sunucusundaki zayıflıktan daha önemlidir. Kritik önemi olan sistemlerde tarama
için alınacak izinlerin sözlü yerine yazılı olması daha iyi olacaktır.
Nessus sistemin hata verme ihtimalini ölçmek için birçok metot barındırır ve hedefte sorun
yaratma ihtimali düşüktür. Fakat çok sayıda yazılımı, çok sayıda zafiyet testinden geçirmek zordur
ve sistemde hata verme ihtimali yüksek işlemlerdir. Beklenmedik hatalar da kötü tarama
tekniklerinden veya port taramasındaki bir anormallikten kaynaklanabilir. Eğer tarama işlemi iyi
anlaşılmazsa, sistem yöneticileri zayıf sistemleri gayet güçlü gibi görecek ve aslında var olan
problemler çok başını ağrıtacaktır. Umarım bu makale size gerekli parametre seçimleri konusunda
yardım eder, mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.

Hedefin IP adres(ler) veya subnetleri

Gerekli

Üretim/Üretim-dışı Sistem

Gerekli

Taramayı başlatmak için gerekli zaman

Gerekli

Sistem sahibi tarafından verilecek izin

Gerekli

Tablo 1 : Taramayı başlatmak için gerekli temel bilgi

3.0 İstemci Tanımlama
Eğer bir alt ağda tarama yapılıyorsa, hangi IP adreslerinin aktif veya deaktif oluşu size
yardım edecektir. Genellikle bu işlem ICMP ping işlemiyle sağlanır. Pingleme işleminin aktif
olması tarama zamanını gözle görülür biçimde azaltacaktır. Bu azalma da pinge cevap vermeyen
IP'lerde sistem yokmuş gibi davranmasından kaynaklanmaktadır ve dolayısıyla bu IP'ler
taranmayacaktır. Eğer pingleme işlemi seçilmezse bütün IP'lerde port taraması yapılacaktır.
Genellikle ICMP pingleri firewalllar veya routerlar tarafından filtrelenmektedir, bu sistemlerin
bulunmasını zorlaştırmaktadır. Bir alt ağdaki bütün adreslerin pinglenmesi taramayı firewall ve
router loglarında apaçık belli edecektir. Genellikle ICMP pingleri aynı ağdaki hedefin taranması
konusunda daha iyidir. Eğer tarayıcı ve hedefler arasında firewall olmadığı biliniyorsa ayrı. Ayrıca
TCP Ping seçeneği de mevcuttur. Sistemin var olduğunu anlamak için özel portlara bağlanılması
gereklidir. Bu işlem internete firewall aracılığıyla açılan alt ağlar için iyi bir seçenektir. İnternete
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açılan sistemlerde genellikle sık kullanılan portlar( 80, 25 gibi) kullanılır. Pingleme işlemini aktif
etme ve ayarlarını yapmak için gerekli seçenekler NessusWX'de "Port scan" sekmesindeki |
"Configure" butonuyla; Nessus GUI'de "Prefs. Tab" | "Ping the remote host" seçenekleri ile
ulaşılabilir.

Şekil 1 : NessusWX'de Pinglemeyi aktif etme
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Şekil 1a : Nessus Unix GUI'de Pinglemeyi aktif etme

4.0 Port Tarama
Daha sonra her IP adresindeki aktif portlar belirlenmelidir. Bu port tarama işlemiyle
sağlanabilir. Yüzeysel olarak Port tarama işlemi basit gibi görünse de aslında karışık bir konudur.
Port tarama işleminin zorlaştıran bir neden de hedef sistemdir. Eğer bir port kapatılmışsa RST
paketinde "this port is unavaliable" mesajı alınır, ama firewall tarafından engellenmiş portlarda ise
herhangi bir yanıt alınamaz.
Görünmezlik, hız ve kesinlik port tarama işleminde en önemli etmendir. Bunu etkileyen
parametreler de tarama tipine, zaman aşımına ve hangi portların tarandığına bağlıdır. Connect() ve
SYN taramaları sık kullanılan tarama tipleridir. Her ikisinin de varyasyonları Nessus ve NMAP
bileşeninde de vardır. Temel tarama işlemi çok az seçeneğe sahipken genellikle iyi çalışmaktadır.
Bazı durumlarda NMAP taraması çok esnek sonuçlar üretebilir. Bir connect() taraması en basit
taramadır; her taranan porta bağlantı sağlamaya çalışır. Connect() taraması sisteme hata verdirme
olasılığı düşük bir tarama seçeneğidir. Bu işlem gizliliği olmasa da hız ve doğruluk açısından iyi
sonuçlar verir. SYN taraması biraz daha gizli bir tarama olup bağlantıyı sağlayana kadar
durdurulması zordur. SYN taraması başlar, ama TCP el sıkışması işlemini her port için
tamamlamaz. Bir SYN paketi gönderilir. Eğer belirli bir zamanaşımında ACK paketi alınırsa port
açık olarak işaretlenir. Bu işlem firewalllar karşısında bile gayet başarılıdır. Bu tarama işlemi
kopmuş bir bağlantı isteği gibi görülür, dolayısıyla alarmları aktif hale getirmez IDS’e ve firewalla
yakalanmaz. Eğer detaylı loglama seçeneği aktifse, bağlantı girişimlerinin loglanma ihtimali
yüksektir ama karmaşada kaybolabilir.
Zamanlama port taramanın pek önemsenmeyen elemanıdır. Eğer tarama işleminin
tamamlanması çok uzun zaman alıyorsa veya açık portlar taramada kayboluyorsa, çeşitli
zamanlama parametrelerinin kullanılması yarar sağlayabilir. Yavaş veya karışık ağlarla çalışılırken
bu parametrelerin kullanılması çok yarar sağlayacaktır. Firewalla korunan veya yavaş ağlarda
zaman konusu önemlidir. Port tarama hızını arttırmak sistemin hata üretme ihtimalini arttırır ve
yavaş cevap döndüren portların fark edilmemesine de yol açabilir.
Genellikle Nessus'un yerleşik port taraması iyi çalışıyor, ama bazen daha fazla kontrol
gerekmektedir. NMAP'in kontrolü ve seçenekleri daha detaylıdır. Çok çeşitli zamanlama
seçenekleri de mevcuttur. "Insane" genellikle hızlı ve kullanışlıdır, hızlı LAN'larda "Aggressive"
çalışma iyi sonuç verir. Normal seçeneği çoğu kullanıcı için tavsiye edilir. "Polite" yavaş WAN
bağlarında veya taramayı gizlemek için seçilebilir. "Sneaky" yeterince gizli fakat uzun zaman alan
bir seçenektir. "Paranoid" çok zaman ister. NMAP'te daha birçok tarama tipleri ve parametreleri
var. Fyodor, NMAP'in yazarı, www.insecure.org adresinde gayet ayrıntılı bir doküman
yayınlamıştır. NMAP'in zaman parametreleri NessusWX'de "scan" sekmesinde | "configure"
butonu | "Timing policy"'den değiştirilebilir. Nessus UNIX GUI'de "Prefs" sekmesinden NMAP'in
zamanlama seçeneklerine erişilebilir.
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Şekil 2 : NessusWX'de port tarama zamanlarını değiştirme

Şekil 2a : Nessus Unix GUI'de SYN port taramasının seçilmesi
Nessus standart olarak açık bulduğu portlarda zayıflık taraması yapar, taranacak portların
seçimi de kritik bir etkendir. İdeal olan tek sistemin bütün portlarının taranmasıdır ama zaman
problemi bunu engelleyebilir. Daha çok 20'den az host taranmalıdır. Çok fazla host taranacağı
zaman bütün portlar yerine seçilerek bazı portların taranması sağlanmalıdır. Varsayılan tarama özel
portları IE TCP 1–1024 ve NMAP sevice dosyasında dinlenen portları taramadır. Bu seçenek iyi
bilinen ve bazı uygulamaların normal olarak kullandığı ve bazı Trojanların kullandığı portları
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tarayacaktır. Bunun yanında 1024'ten büyük portları kullanan veya bunları kullanması için
değiştirilmiş uygulamalar için diğer portlar da taranabilir. Daha hızlanmak için iyi bilinen portların
taranması gerekmektedir. HTTP 80, 8080, Windows 135, 139, 445, HTTPS 443, FTP 21, SMTP,
SNTP 161 portları genellikle zayıflıkları kontrol edilmesi gereken portlardır. Bu portları seçmek
zamanın dar olduğu ve çok sayıda sistemin taranması gerektiğinde kullanılabilir. Eğer tarama
işlemi özel bir zafiyeti tanımlamada kullanılacaksa ( mesela MS03–39 the Blaster zayıflığı )
zayıflıkla ilişkili portların ( Blaster için 132, 139 ve 445 ) taranması gerekmektedir.
Şimdiye kadar sadece TCP portlarının taranmasından bahsettik, UDP taramaları da
mümkün. Çok az zafiyetler UDP’ yi kullanır çünkü UDP port taramaları zor ve çok zaman isteyen
taramalardır. NMAP UDP taramasını bünyesinde barındırır ve UDP portlarıyla ilişkili birkaç
zayıflık test edilmiştir.

Yorum

İç

Dış

Gizlilik

Hız

Doğruluk

ICMP
Pingleri

Sunucu ve
hedef
arasında
firewall
yoksa

Tavsiye
edilir

Tavsiye
Edilmez

IDSes veya Hızlı
honepots
Tarama
Tarafından
Etiketlenebilir

Pingler
bloklanmadıkça oldukça
iyi

TCP
Pingleri

Bilinen
Tavsiye
portlar
edilmez
kullanılıyorsa
firewallu
sistemler için

Tavsiye
Edilir

ICMP
Hızlı
Pinglerinden Tarama
daha açık

Port
seçilmeyen
sistemler
gözden
kaçacaktır

Sync
Taraması

Esnek
zamanlama
seçenekleri

Tavsiye
Edilir

Tavsiye
Edilmez

Logları daha Hız
Gayet doğru
karmaşıktır seçenekleri- sonuçlar
ne bağlıdır

TCP
Connect()

Sistem
hatasına yol
açabilir

İyi çalışır

İyi çalışır

IDS Logları SYN'den
açıkça
biraz dah
görülebilir yavaş

SYN'den
kolay
engellenebilir

Tablo 2 : Port tarama kuralları

5.0 Eklenti Seçimi
Tarama işleminde en önemli ikinci konu da eklenti seçimidir. Çok fazla seçenek olmasına
rağmen eklenti seçimi ilk başta bezdirici olabilir ama Nessus sizin için işin çoğunu yapacaktır.
Nessus port taramayı tamamladığında bulunan portlarda hangi sunucu programının veya servisin
çalıştığını gösteren eklentiyi çalıştıracaktır. Bu çıktıya göre Nessus uygun eklenti altkümesini
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kullanıcının belirtmesi halinde seçecektir. Eklentiler gerçekte hangi programın o portu kullandığını
tanımlayacaktır. Çok nadiren bu tanımlama yanlış olabilir. Bu portun iyi bilinen bir port
olmasından kaynaklanmaz; hosttan gelen yanıtları analiz ederek karar verir.
Bu tanımlama adımı gereklidir çünkü sıklıkla servisler standart portlarının dışındaki portlarda
çalışırlar. IE sıklıkla bir web-server 80. portun yerine 8080 veya 4983 nolu portları kullanabilir.
Bazı kötü Trojanlar Firewall'u geçebilmek için 80. portu kullanırlar. Eklenti servisi bunu
tanımlayacak ve dinamik olarak bu servisleri denemek için gerekli eklentileri aktif edecektir.

Şekil 3 : NessusWX'de eklenti bağımlılıklarını aktif etme
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Şekil 3a : Nessus Unix GUI'de eklenti bağımlılıklarını aktif etme
Sık kullanılan seçim tehlikeli eklentiler ve güvenli kontroldür. Tehlikeli eklentiler
zafiyetleri test ederken DOS (Denial of Service) saldırıları da yaparlar. "Safe checks" seçeneği
DOS zayıflıklarını da test ederlerken yazılımın sürümü gibi bilgileri de toplarlar. "Safe checks"
kullanılan çeşitli yamalara göre hatalı olumlamalar yapabilir. İnternete bağlı sistemler çoğunlukla
bazı saldırılara dayanıksızdır, bu yüzden tehlikeli eklentiler kullanılarak DOS saldırılarına olan
hassaslık gözlenmelidir. İç ağda DOS saldırılarının yaşama şansı daha azdır ve tehlikeli eklentileri
çalıştırma riski herhangi saldırıya göre daha ağır basabilir. Çoğunlukla en iyi yaklaşım "safe check"
seçeneği aktif edilerek sistemin taranmasıdır, problemlerin araştırılması ve giderilmesi için tehlikeli
eklentiler kullanılarak ve "safe check" deaktif edilerek tarama yapılabilir.
Nessus Unix GUI'de "safe-checks", "scan options" sekmesinde bulunabilir, NessusWX'de
"Options" sekmesinde bulunabilir. Tehlikeli eklenti seçimi NessusWX'de "Plug-ins" sekmesi |
"Select Plugins" de bulunabilir ve Nessus UNIX GUI'de "Plugins" sekmesinde bulunabilir.
Bazı Nessus eklentileri (özellikle Windows için olanları) sistemi derin bir şekilde analiz
etmek için yönetici haklarına ihtiyaç duyarlar. Windows kayıt defteri (registry) virüs bulaşmaları ve
yama seviyelerini sorgulayabilir. Mesela Blaster solucanını bulmak için (plugin ID 11818)
Blaster'ın kurduğu kayıt defteri anahtarını arar ve virüsün bulunduğunu bildirir. Yönetici kullanıcı
adı ve parolası NessusWX'de "Plugins" sekmesinde | "Configure Plugins" butonu | SNB Password
and SMB Account yoluyla girilebilir ve Nessus UNIX GUI'de "Perfs" sekmesinden girilebilir.
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Şekil 4 : NessusWX'de Windows kullanıcı adının girilmesi

Şekil 4a : Nessus UNIX GUI'de Windows kullanıcı adının girilmesi
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Bazen özel eklentileri elle seçmek gerekebilir. Sistemleri Apache Chunked Vulnerability ile
denetlemek gerekebilir. Bu durumda "run the plug-ins" seçeneğinin seçilmesine gerek yoktur. Belki
de sadece Linux sistemleri tarayacaksınız ve bu yüzden Windows eklentilerine ihtiyaç
duymayacaksınız.

6.0 Diğer Sorunlar
Çok sık olmasa da "honeypot" (tuzak sistem) işe alımları artmaktadır. "Honeypot",
tarayıcıları yavaşlatmak veya hatalı sonuçlar üretmesini sağlamak için kurulmuş taklit bir sistemdir.
Mesela Labrea tarpit kullanılmayan bir IP adresine bağlanmaya çalışmaktadır. Bu çok fazla yanlış
düğüm eklenmesini sağlayacak, doğal olarak taramayı yavaşlatacak hatta hata verdirecektir. Bu bir
tarama önleyici olmasa da iyi kullanıldığında solucan ve ağ taramalarında kullanışlı hasar kontrol
ve savunma sistemi sağlar. Nessus Labrea sistemleri ortaya çıkarmak için bir tarama sistemine
sahiptir. Ben bu taramayı bilinmeyen ve kara kutu diye tabir ettiğimiz ağlarda kullanmanızı
öneririm. Bu, tarama çok yavaşlayınca ve hatalı rapor üretmeye başlayınca sizi uyaracaktır. Bir
honeypot'u en rahat tespit edeceğiniz yer büyük taramalar gerçekleştireceğiniz ağlardır. Labrea
scanner NessusWX'de "port scan" sekmesinden ve Nessus UNIX GUI'de "scan options" | "Port
scanners" da bulabilirsiniz.
Karar verilmesi gereken bir diğer önemli durumda sunucunun yerleşimidir. Eğer test işlemi
bir organizasyonun halihazırda internet bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecekse, Nessus
sunucusunun engelsiz ( arada firewall veya router ACL olmamalı) bağlantı ile internete bağlantısı
sağlanması önemlidir. Eğer içte güvenlik test edilecekse, iç ağda iyi yerleştirilmiş ağ gereklidir. Bu
yerleşim durumu tarama seçeneklerini çok derinden etkileyecektir.
Tarama görevi ne kadar sürecek? Bu eğer çok seçenek eklenirse daha zor bir soru halini
alacaktır. Fakat genel işleyiş ve tahmini tarama zamanı açık kaynaklı “vulnerability test manual” de
bulunmaktadır.

7.0 Bazı Kurallar
Aşağıda taramada bazı temel kuralları gösteren tablo verilmiştir. Temel kurallar kullanışlı
olabilir çünkü bu size yaklaşık olarak doğru sonucu elde etmek için gerekli bilgileri göstermektedir.
Fakat bu tablodaki veriler genel durumlar için gereklidir o yüzden özel durumlarda geçerli
olmayabilir. Bunu unutmayın. Verilen durumlar için birbirini karşılayabilir olsa da en iyi seçimleri
göstermektedir, ama bunlara körü körüne bağlanmayın; bunu bir kılavuz olarak görün ve kendiniz
için düşünün.
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Durum:

Yorum

Güvenli
Denetim

Tehlikesiz Eklentiler Ping

Tarama
Türü

Taranacak
Portlar

Özellikler

Yeni sistem
üretim
yapmıyorsa

En iyi test
zamanı ama
sistem zarar
görebilir

Deaktif

Bütün eklentileri
kullanın

Evet

TCP SYN

1-1024 ve
NMAP servis
dosyasın-daki
portlar

Çok yönlü,
yavaş ve
sisteme hata
verdirebilir

Üretim
yapan
sistemler

Bakım
pencesine
ulaş.

Aktif

Deaktif

Evet

TCP
Connect

Tanımlanan Beklenmedik
80, 8080,135, kazalar
139,445, 443, oluşturabilir.
21, 161
altkümesi iyi
bir seçim
olabilir.

Tehlikeli
Aktif
eklentileri
kullanarak
tarama yapın

Deaktif

Evet

SYN
taraması

1 -1024 ve
Beklenmedik
NMAP servis kazalara
portları
neden
olabilir,
yavaş.

Firewalla
İsteğe bağlı
korunmalıdır

Başlangıç güvenli
taramasından sonra

Hayır SYN
taraması

Yüksek
görünürlük

Düşük
görünürlük
Üretim
yapan
sistemler
İnternetteki
Hostlar

Tehlikeli
eklentileri
kullanarak
tarama yapın

Bazen
connect()
taramaları
firewallar
için daha
iyidir.
Hızlı tarama

Aktif

Deaktif

Evet

SYN
taraması

1 -1024 ve
Yavaş,
NMAP servis firewall
portları
ayarlarına
bağlı

SYN
taraması.
Portlar: 80,
8080,135,
139,445, 443,
21, 161

Gizli Tarama

Ayrıntılı
rapor

Aktif

Deaktif

Deaktif

Hayır SYN
taraması

Aktif

Evet

Daha yavaş
NMAP
zamanlama
seçeneği
seçilmeli

Portlar: 80,
8080,135,
139,445, 443,
21, 161

SYN
taraması

NMAP TCP
ve UDP
taraması

Tablo 3 : Temel tarama kuralları
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SYN
taraması.

Hızlı,
Güncel
problemleri
yakalar.

8.0 Sonuç
Tarama işlemi gerçekleştirildikten sonra bulunan açıkları kapsayan listelerden oluşan bir
rapor hazırlanacak. Eğer tarama işlemi iyi tasarlanmışsa rapor da o kadar kapsamlı ve doğru
olacaktır. Fakat üretilen verinin ham çıktısı ilk başta gözünüzü korkutabilir. Son makalede, son
raporu nasıl yorumlayacağımızı inceleyeceğiz ve her zayıflık için hatalı olumlamaları tespit etmeye
çalışacağız. Mutlu Taramalar!

Nessus, Bölüm 3: Raporların analizi
1.0 Giriş
Bu makale, Nessus hakkındaki serinin sonuncusudur, Nessus raporlarını anlamanıza yardım
edecek ve nasıl analiz edileceklerini anlatmaktadır. Nessus bir zayıflık taramayıcıdır, yazılımların
güvenlik açıklarını arayan program. İlk makale Nessus'un kurulumunu ve temel özelliklerini
anlatmaktadır. İkinci makale ise çeşitli tarama kurallarını içermektedir. Bu makaleyi okumadan
önce bu iki makaleyi okumanız önerilir.
Yazılımlardaki açıkların nasıl ve niçin ortaya çıktıklarını anlamak, son tarama raporunu
analiz etmek için çok önemlidir ve bu makale önemli kavramları örneklerle açıklamaktadır. Bazı
durumlarda bunlar eski olabilir, 0 gün açıklarının yerine daha güncel örnekler verilmiştir. Bunlar,
bunun için birçok nedenden biridir. İlk önce, Ben okuyucuyu şaşırtacak korkutucu 0 gün
açıklarından bahsetmeyeceğim. İkinci olarak, okuyuculara konularla ilgili detaylı bilgi için daha
fazla araştırma yapmaları gerekir ki verilen örnekler geniş bir bilgi yığınına sahiptir ve ben biraz
araştırma için iyi başlangıç olacak birkaç site adresi vereceğim. Üçüncü olarak, bazı örnekler eski
olsa da, hala genellikle okuyucular tarama yaparken bu hataları yapmaktadırlar.

2.0 Rapor üretme
Son makalede tarama işlemine değinmeyeceğiz. İlk önce tarama tamamlanır ve sonuçlar
analiz edilmelidir. Bu sonuçlar istemci tarafından üretilen rapor hem Nessus GUI(Unix) hem de
NessusWX(Windows) altında incelenebilir veya başka bir programın raporu analiz etmesi
sağlanabilir. Eğer bir Nessus istemcisi tarafından görüntülenmiş ise, sonuçlar sunucu tarafından
hiyerarşik bir şekilde düzenlenir. NessusWX'de tarama sonuçları oturumu seçerek ve Session |
Manage Results seçenekleri seçilerek elde edilebilir. Sonuçlar "View" komutu kullanılarak
görülebilir veya raporlar düz metin(.txt), HTML veya Adobe Acrobat (.pdf) şeklinde yazılabilir.
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UNIX GUI'de tarama sonuçlar tarama tamamlandıktan hemen sonra otomatik olarak şekil 1'deki
gibi görüntülenecektir. NessusWX'de temel sonuçlar şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 1 : Sonuçlar Nessus GUI'de otomatik olarak görüntülenir.

Şekil 2 : NessusWX’de sonuçların gösterilmesi
Eğer çok sunucuyla çalışılacaksa export seçeneği çok kullanışlıdır. NessusWX'de sonuçlar
CVS'e, bir elektronik tabloya, genişletilmiş NSR’ ye veya SQL veritabanı (MySQL dahil)
kullanımına göre SQL dosyalarına Nessus istemcisi tarafından aktarılabilir. Her satırda bulunan
nesne bir kayıt olarak aktarılacaktır. Veriyi bir kayda veya veritabanına aktarma, sıralama ve
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gruplama işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Bu zayıflığa göre sıralama ve gruplamaya olanak verir ve
birçok istemci tek bir zafiyeti kontrol edebilir. NessusWx'de tarama sonuçları oturum seçilerek ve
Session | Export seçilerek elde edilebilir. Unix GUI'de ise tarama sonuçlarının gösterildiği ekran
çıktıktan sonra Save Report veriyi aktarmak için seçilmelidir. Unix GUI, NessusWX'den birkaç
farklı formatta veriyi kaydedebilir. GUI küçültülmüş NSR formatında( NessusWX'de NSR formata
denk gelir), XML, HTML, NBE (NessusWX'de genişletilmiş NSR formatına denk gelir), LATEX,
ASCII (NessusWX'de düz metin seçeneğine denk gelir) ve grafik içeren HTML çıktıları üretebilir.
NessusWX ve Unix GUI arasındaki tek fark NessusWX'de sonuçların otomatik olarak
kaydedilmesidir. Unix GUI'de sonuçlar kaydedilmezse kaybedilir.

ŞEKİL 3 : NessusWX'de sonuçları aktarma

3.0 Hatalı Olumlamaları (False Positive) Teşhis Etmek
İlk önce sonuçların sizin ilgilendiğiniz formattadır, gerçek iş başlar: sonuçları analiz etme
ve çözümleri teklif etme. Mükemmel bir dünyada bu işlem çok basit olabilir fakat yazılım ve
ayarların çokluğu, uzaktan uygulamanın kaynak kodunu incelemeden zayıflık taramaları zordur ve
farklı bir bilimdir.
Nessus bazen hatalı sonuçlar üretebilir. Bu sık olan bir durum olmasa da, gerçekleşebilecek
bir durumdur. Eğer uygun teknikler kullanılırsa ( çoğu ikinci makalede tartışılmıştır) doğruluk
ihtimali yükseltilir ama tahmin edilebilir gelecekte son kararı bir insan verecektir. Yazılım ve
ayarlar geliştikçe ve bunların çok fazla kombinasyonları yüzünden bazen zayıflık raporları kafa
karıştırıcı bir hal alabilir. Nessus bu hatalı olumlamaları ve karışıklıkları kullanıcı belirtirse
giderebilse de, bunların neden olduğu ve işaretler tartışılmalıdır. Nessus size iki şekilde hatalı
olumlama yapabilir: ilki eklenti yazılımın sürüm numarasını kontrol etmiyordur veya beklenmedik
sonuçlar üretiyordur.
Verilen yazılım parçasının sürüm numarasını test etmek önerilir ama sorunlar gözden
geçirilmelidir. Nessus tehlikeli eklentileri sadece sürüm numarası için "safe-check" seçeneğiyle
değiştirebilir. Bu iyi bir yol olsa da yazılımın kullanılan ayarlarıyla, safe-check seçeneği bazen
hatalı olumlamalar yapabilir. Bunun için birçok neden var. İlk önce yazılım zayıf bir sürümün
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numarasını yamaları dikkate almadan raporlayabilir. Bu durum çeşitli Linux sistemlerde sık olur.
Bazen RED Hat ve IBM gibi bazı büyük şirketler kodu yamaladıkları halde yazılımın sürüm
numarasını değiştirmezler.
Sürüm numarası kontrol işlemleri bazen yanıltıcı olabilir. ISS Unicode zayıflığı (MS00–
078, BID 1806) bir zafiyeti atlamanın en kolay çözümüdür. Bu zayıflık sitem komutları
çalıştırmanıza izin verir. İşletim sisteminin ve uygulama yazılımının farklı disk parçalarında
çalışması hatalı rapor üremini sağlayacaktır. IIS yazılımının kendisi zayıf bir sürüm olabilir ve ideal
olarak yamalanmış olabilir ama sistem açığa karşı zayıf olmayabilir. Bu örnek Nessus'ta "safecheck" seçeneğinden etkilenmez.
"Safe-check" seçeneği seçildiği takdirde yazılım bir hatalı olumlamayla karşılaştığınsa sizi
uyaracaktır. Bu hata gösterildiğinde, eğer sistem gerçekten zayıfsa bu konuyla ilgili araştırma
yapılması gerekmektedir. Bu problemi gidermenin bir diğer yolu da üreticinin sürüm notlarının
zafiyete göre ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini gösterir. Zayıflığı araştırmanın bir başka yolu
da zafiyetin mevcut işletim sistemi tarafından sunulup sunulmadığıdır. En son olarak da sistem bir
güvenli olmayan kontrolden geçirilebilir.
Bazen hatalı olumlamalar beklenmedik şekillerde de ortaya çıkabilir zaten mümkün
sonuçlar geri gönderilmektedirler. Nessus hesaba mümkün cevapları kullanarak girmeye çalışır
ama bunların hepsini tasvir etmek mümkündür. Bunun yaygın örneği, bir web sunucu taranırken
bazen yanlış raporlanan çok sayıdaki web zafiyetleridir (genellikle 80. port). Buradaki ana konu
Nessus almayı umduğu şeyleri alamamasıdır. Bir web zafiyetini eklentilerle test ederken, Nessus
eğer istenilen sayfa bulunamazsa "HTTP 404" hatasını almayı bekleyecektir. Fakat bu teknik olarak
HTTP standartlarına zıt bir durum olsa da, gün geçtikçe artan sayıda webmasterlar "custom HTTP
pages"'i kullanmaktadırlar. Bu "custom HTTP pages" aslında "HTTP 404" hata mesajları değildir
ama istenilen veri bulunamadığında güzel bir cevaptır. Eklenti 10386, "No 404 check" sık
kullanılan sayfa isteklerine bakarak ve "custom 404s"'le ilişki kurarak bu hatalı olumlamaları
filtrelemektedir. Genellikle bu iyi çalışır. Fakat eğer bir web sunucu rasgele veya veriyi değiştirerek
başka bir sayfa döndürüyorsa, Nessus bunların "custom 404" olduklarını anlayamaz. Bunu
anlamanın bir yolu da ISS ve Apache (eğer her iki web sunucu için eklentiler kullanılıyorsa) 'deki
web sunucu zafiyetleridir. Bunları incelemek yeterince kolay ama zaman alan bir iştir. İlk önce
problem rapor edilen sayfayı gözden geçirin. Zayıflık raporundaki URL'den problemi
çözebilirsiniz. Eğer 404 türü bir klasik sayfa gösteriliyorsa bu hatalı olumlamadır. Yoksa var olan
problem kötü sonuçlar doğurabilir.
Yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ve diğer donanım tabanlı araçlar bazen raporlarda yarıhatalı olumlama(semi-false positives) sayılarını etiketleyebilir. Unix/Linux ve Apache'nin son
sürümlerinde genellikle bu cihazlar kullanılmıştır ve genellikle sürücünün ROM'una yazılmıştır.
Tabii ki bu sürümler hala açıklara sahip olacaklarsa da bunlar daha sonraları bulunacaktır. Fakat
sıklıkla, az da olsa erişilebilir bir hafıza ve kullanılabilir kaynaklar, tipik olarak bu zayıflıklar
kullanışsızdır. Eğer zafiyetler kullanılabilirse risk az olabilir. Bir davetsiz misafir tipik bir yazıcıyı
kullanarak ne kadar tehlike yaratabilir ki? Yazıcılar, işletim sisteminde tanımlama satırlarının
bulunduğu raporlarda denetlenmelidir.
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4.0 Şüpheli işaretler
Şimdi hatalı olumlama yapabilecek durumların bir kısmını biliyoruz, bunları nasıl fark
edeceğiz? İlk şüpheli işaret tutarsız sonuçlardır, özellikle hedefte bulunmayan bir yazılımla ilgili bir
zayıflık rapor edilirse. Farz edelim hedef Windows tabanlı olarak tanımlanmış olsun ve aşikar bir
Unix tabanlı zafiyet bulundu. Bu şüpheleri arttıracaktır, ama hemen yok edilmemelidir. Bu
durumda 3 ihtimal var: kayıt yanlış olabilir, işletim sistemi ve yazılım araştırması yanlıştır veya
hatalı yazılım işletim sistemine bağlanmış olabilir.
Nessus'un işletim sistemi ve yazılım araştırması çok iyi olmasa da, yaygın işletim
sistemlerinde gayet iyi çalışır. Fakat Nessus umduğundan farklı sonuçlarla karşılaştığında veya
hatalı bir sürücü bulduğunda bunları gözden kaçırabilir. Sistem yöneticileri işletim sistemi
denetimini daha iyi yapması için çeşitli parametreler kullanırlar. Bugünün bilgisayar dünyasında
çok ve daha çok değişik platformlar gelişmekte ve bugünün yazılımlarının çoğu diğer işletim
sistemlerine de uyarlanabilmekte veya diğer programların parçaları olarak kullanılabilmektedirler.
Bazen zayıflıkların farklı platformlarda ortaya çıkmaları çok şaşırtıcı olabilmektedir, bu yüzden
Nessus'un raporlarına iyi bir araştırma yapmadan aceleci davranmayın. Örnek olarak son
sistemlerden uzaktan erişim sağlayan OpenSSL zafiyetidir(BID 8732). Genellikle Unix tabanlı bir
açık olarak görünse de, bu yazılım Windows ve Cisco sistemlerde de görünmüştür. Bunu gidermek
için de OpenSSL'in doğru sürümleri kullanılmalıdır.

5.0 Karmaşa potansiyeli olan alanlar
Raporlarda hatalı olumlamalar tek dikkat edilecek konu değildir, bazen de doğru sonuçlar
bile yeterince kafa karıştırıcı olabilir. Karışıklık benzer zayıflık bildirimlerinden kaynaklanabilir.
Eklenti 11424 IIS WebDav bileşeni kullanmamayı önerir. Bu bir zafiyet değildir ama önerilen en
iyi denemedir. Eklenti 11412 daha ünlü ve daha tehlikeli durumları test eder, sistem WebDav
Overflow ( MS03–007, BID 7116) verir. Bu zayıflık IIS'le çok az şey yapılabilir ve WebDav
gerektirmez. WebDav açık keşfedilmiş birçok dağıtım mekanizmasından sadece biri. Bu iki durum
da birbirinden bağımsız, fakat rapora göz gezdirirken birbirine karıştırılabilir.
Bir başka birbirine karıştırılabilecek durum da aynı isimli zayıflıkların farklı yerlerde farklı
sonuçlar üretmesinden gelir. Apache yığın şifreleme zayıflığı (BID 5033) güzel bir örnek. Apache
yığın şifreleme zayıflığı iki önemli zayıflığa ayrılır. Biri DOS ve diğeri de sistem uyuşmazlığıdır.
Hedefteki yardımcı yazılım sonucu etkiler. Eğer "safe-checks" deaktif ise, Nessus bu problemi
yakalamak için sisteme bir miktar gereksiz veri yollar. Eğer bağlantı koparsa sorun vardır. Eğer
mevcut sistemle uyuşuyorsa, sunucu yüklenen ve arabelleği taşıran veriyi çalıştırmaya çalışacaktır.
Eğer DOS saldırısı taşmaya uğramış web sunucuya devam ederse, sistem hizmet veremez duruma
gelecektir. Eğer sunucu zayıflık mevcutken cevap vermeyi keserse Nessus bunu fark edecektir.
Eğer "safe checks" aktif edilirse, sadece Apache’nin sürüm numarası kontrol edilecektir.
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Bir başka kafa karıştıran konu da az sayıda da olsa exploit veya yama barındırmayan
açıklardan kaynaklanan zayıflıkları inceleyeceğiz. Nessus'tan "Contact your vendor for a patch"
uyarısı alındığında fark edilebilir. Bu zayıflıklar doğal olması gereken ve risk derecesi düşük olan
zayıflıklardır. Bu zayıflıklar yazılım şirketleri tarafından bilinmediği takdirde yapılabilecek çok az
şey vardır.

6.0 Ek Bilgiler
Nessus aynı zamanda raporunda birtakım ek bilgiler üretir. Tipik bir rapor en az her host
için genel TCP ek bilgisi içerir. Biri var olan traceroute bilgisini hosta bildirir ve diğeri de uzak
sistemin işletim sistemini bildirecektir. Bilinen değerlerin bulunduğu bir kütüphane karşısında
çeşitli ağ tabanlı parametrelerin hedefteki izlerini karşılaştırarak çalışır, bu da daha doğru sonuçlar
saptanmasına yardımcı olur, özellikle sık kullanılan işletim sistemlerinde. Az kullanılan işletim
sistemlerinde çoğunlukla en azından üreticiyi doğru bulur. Eğer toplanan izler kütüphanede yoksa
ve kullanıcı işletim sistemini biliyorsa, program kullanıcıdan imzasını ve işletim sistemini ossignatures@nessus.org adresine bildirmesini isteyecektir. Bu yardımlar Nessus'un işletim sistemi
algılama çalışmalarının gelişmesine yardım edecektir.

7.0 Risk Analizi
Risk analizi bir zafiyetin hangi zararlara sebep olabileceğinin araştırılmasıdır. Risk seviyesi
o probleme gösterilecek özeni de belirler, risk seviyesi raporlamada çok önemli bir yere sahiptir.
Nessus her zayıflığı bir not, uyarı veya açık olarak sınıflandırır. Risk aynı zamanda eklentide yok,
düşük, orta, yüksek, ciddi ve kritik olarak özetlenir. Fakat bu sınıflamalar çok iyi ayarlanmamıştır
ve bazen tutarsız sonuçlar üretebilmektedir. Nessus'un risk sınıflamalarıyla ilgili derin istatistik
bilgilerine http://www.rit.edu/~wjh3710/plugin_stats.html adresinden ulaşılabilir.
Eğer bir problemi kendiniz gidermeye çalışıyorsanız, sınıflamaların yapılması ve risk
seviyesi sizin için çok önemlidir. Fakat eğer sonuçları daha doğru elde etmek istiyorsanız, daha iyi
tasarlanmış bir şema size daha çok yardım edecektir. En yakın ve önerilen açık kaynak deneme
kılavuzu OSSTM (PDF dokümanı, http://isecom.securenetltd.com/osstmm.en.2.1.pdf) size
yardımcı olacaktır.
Bir başka şema da FBI/SAN'ın "The Twenty Most Critical Internet Security Vulnerabilities"
(http://www.sans.org/top20/) listesidir. Bu liste kayda değerdir çünkü sık bilinen ve bazen dikkat
çekilmesi gereken zayıflıkları kaydeder. Gayet geniş bir liste olmasının yanında genellikle üst
düzey açıkları barındırır ve bu listeye alınmayan bazı zayıflıklar bazen listedeki zayıflıklardan daha
fazla zarara neden olabilmektedir.
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Bu zayıflıklar için risk değerlendirme işlemi hedefin işlemine göre yapılabilir. Risk
tanımlamalarının basit tutulması teknik olamayan kullanıcılar için yeterli olabilse de teknik
kullanıcılar bunu yeterli görmemektedirler.

8.0 Çözüm Bulma
İlk önce bulunan zayıflıkların iyi bir listesi var, bunları çözme işi en son iştir. Denetleme
raporunu hazırlayan kişi problem çözümlerine hakim olmalıdır, oysa bu sık olan bir durum değildir.
Denetleme işi sıklıkla başkalarına bırakılır. Halbuki bulunan problemleri çözebilecek kişilerin bu
işi yapması çok önemlidir. Bazı zayıflıklar çok basittir ve çözümü de kolaydır ve Nessus raporu
genellikle ilgili yamaya veya danışabileceğiniz bir kaynağa bağlantı içermektedir.
Bazı çözümler hemen akla gelmeyen çözümler gerektirebilir ve bir araştırma yapılması
gerekebilir. Uygun olduğunda Nessus bazı kullanışlı referans numaraları sağlayacaktır. Bunların
içinde en iyisi "Bugtraq ID (BID)" ve "Common Vulnerability Exposure (CVE)" numaralarıdır.
BID numarası, Bugtraq güvenlik listesine zafiyetin sunuşu üzerine üretilmiş referans numarasıdır.
Bunlar aynı zamanda SecurityFocus zayıflık veri tabanından aranabilir referans numaralarıdır. Bu
veri tabanı çeşitli zafiyet çalışmaları ve tartışmaları, yayınlanan exploitlerin listesi, zayıf sürümler
ve çözümler bulunmaktadır. Bu veri tabanı en iyi zayıflık verilerinin aynı çatıda toplanıldığı çok
geniş kapsamlı bir yerdir.
CVE numarası Mitre tarafından çalıştırılan Güncel Zafiyetler veri tabanına erişim için
gerekli anahtarı sağlar. Bazı zayıflık bilgileri CVE veri tabanında tutulmasına rağmen asıl amacı
zayıflıkların tanımlanması ve ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu Rosetta'ya, çeşitli zafiyet veri
tabanlarına erişimi sağlar, benziyor. CVE veri tabanı kullanışlı olsa da bazen hayal kırıklığına yol
açabiliyor. Zayıflıkların çoğu hala aday konumunda, yani verileri tam anlamıyla doğrulanmamış,
bir süredir ortalıkta olmalarına rağmen.
İlk önce çözüm bulunur ve uygulanır ve daha sonra hedef tekrar taranmalıdır. Ne yazık ki
bazen yamalar gereği gibi güncelleştirme yapamamaktadır, bazen de çözümler çalışmaz veya başka
çözüm yolları bulmak gerekebilir. Takip edilebilir bir tarama bazen imkansız olsa da, iyi bir
karadır, incelenen hedef zayıf olmayacaktır.

9.0 Sonuç
Analiz bütün çalışmaların en zor kısmıdır. Düğmeye basarak taramayı başlatmak kolay, ama
sonuçları anlama zordur. Umarım şimdi tarama işleminin bazı karmaşık yanlarını
anlayabiliyorsunuzdur ve Nessus'ta önemli problemlerin farkına varabilir ve giderebilirsiniz. Bu
makale Nessus makalelerinin sonuncusuydu. Umarım size bir şeyler kazandırmıştır ve uzun tarama
gecelerinde sizin için iyi olacaktır. Mutlu taramalar!
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