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RESUMO 

  

Neste momento se compreende a importância para utilização de diferentes meios de segurança 

dos dados automatizados, pois é cada dia mais comum, ataques virtuais e os altos investimentos 

de segurança nas redes tendem a inibir o aumento de crimes cibernéticos, principalmente por 

ter o homem alcançado um elevado nível no que se refere aos sistemas de informação. 

Entretanto, o perante trabalho possui como escopo implantar uma solução de monitoramento, 

prática de baixo custo e centralizada por meio de incidentes de segurança da informação, 

utilizando o Snort e Zabbix nas redes de computadores. Ainda pretende facilitar o 

monitoramento de segurança de ativos nas redes de computadores, bem como gerenciar e criar 

alertas relativos à tentativa de invasões dos ativos monitorados por meio da ferramenta Zabbix. 

Este trabalho aborda uma demanda notável por um gerenciamento e segurança eficaz contra a 

coleta de dados por invasores em empresas. A automatização dos serviços é um meio de garantir 

a eficiência dessas atividades nas redes de computadores. 

Palavras-chave: Sistemas de informação. Segurança. Monitoramento. Snort. Zabbix.  Gerência 

de redes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

  

At this point, the importance of using different means of automated data security is understood, 

as it is increasingly common for virtual attacks and high security investments in networks tend 

to inhibit the increase in cybercrime, mainly because the man has reached a high level with 

regard to information systems. However, the scope of this work is to implement a monitoring 

solution, a low cost and centralized practice through information security incidents, using Snort 

and Zabbix in computer networks. It is also intended to facilitate the monitoring of host security 

in computer networks, as well as manage and create alerts regarding attempted intrusion of 

monitored assets through the Zabbix tool. This paper addresses a remarkable demand for 

effective management and security against corporate intruder data collection. The automation 

of services is a means of guaranteeing the efficiency of these activities in computer networks. 

 

Keywords: Information systems. Safety. Monitoring. Snort. Zabbix. Network management. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

  A importância da segurança é algo inerente aos sistemas de informação, uma vez que 

é cada vez mais corriqueira a presença de hackers nos meios eletrônicos, portanto, é preciso 

pensar em mecanismos que sejam capazes de proteger a interação entre o usuário e o 

computador, que é a ferramenta que possibilita o contato do internauta com o mundo virtual.  

A segurança da informação é um dos ramos da tecnologia da informação que mais 

recebeu investimentos maciços (NETO, 2016), objetivando preservar os dados contra eventuais 

invasões, identificando prováveis vulnerabilidades com o intuito de consolidar medidas 

preventivas na rede. Inserido nesse contexto, o uso da ferramenta de detecção de intrusão Snort, 

aliado a ferramenta de monitoramento de redes Zabbix, se apresenta como uma solução 

potencialmente eficaz para vigiar um ambiente computacionalmente conectado, visando uma 

maior segurança das informações dos ativos da rede. 

Este trabalho aponta para a necessidade de integrar diversas formas de monitoramento 

a fim de assegurar a proteção das redes para a sobrevivência das empresas, já que incidentes de 

segurança da informação podem implicar diretamente nos negócios (VEJA, 2016). As 

ferramentas apontadas anteriormente são responsáveis pela automatização de diversas tarefas 

relacionadas ao gerenciamento e segurança de redes, porém não possuem integração própria. 

A pesquisa aqui relatada enquadra-se nos tipos bibliográfica e experimental, uma vez 

que utiliza livros, artigos, monografias e demais trabalhos acadêmicos e científicos para 

confecção de uma nova pesquisa, enquanto também realiza atividades de caráter prático em 

ambientes controlados, coletando dados sobre esses experimentos. 

Para tanto, o objetivo do trabalho é compreender algumas ferramentas usadas no 

monitoramento e segurança de redes e utilizar este conhecimento para construir uma interação 

eficiente entre estas soluções, consequentemente disponibilizando para o gerenciador da rede 

uma aplicação centralizada para com o gerenciamento de todos os elementos conectados, com 

a finalidade de automatizar e otimizar a resolução de incidentes identificados na rede. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Existe uma demanda latente por um gerenciamento e segurança eficiente contra 

ciberataques em pequenas, médias e grandes empresas. Fundamentando, a necessidade de um 

acompanhamento regrado e automatizado, dessas atividades a serem impulsionados através de 

serviços que não possuem integração própria, principalmente aqueles relacionados à verificação 

dos comportamentos de ativos de redes de computadores. Desta forma, propiciando tomada de 

decisões, na garantia da estabilidade das informações, para à estratégia do negócio.  
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

  

Implementar uma solução integrada de monitoramento de incidentes de segurança de 

redes utilizando o Snort e Zabbix em redes de computadores. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Facilitar o monitoramento de segurança de hosts em redes de computadores; 

● Gerenciar e criar alertas de tentativas de invasões dos ativos monitorados através da 

ferramenta Zabbix; 

● Validar a solução através de testes de invasão; 

● Criar mecanismos de visualização de logs e relatórios gráficos de incidentes de 

segurança utilizando o Zabbix. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 GERÊNCIA DE REDES DE COMPUTADORES 

 

  Gerenciar redes de computadores requer um conjunto organizado de pessoas, hardware 

e software, de forma a obter um controle da qualidade dos serviços. Em outras palavras 

Nicolletti, Lopes e Sauvé (2003, p. 21) apontam que gerência de redes é a “arte e ciência de 

prevenir e solucionar os problemas da rede”. Por mais ampla que seja uma rede de 

computadores e seus recursos destinados ao NOC (Network Operations Center) é preciso que 

haja o monitoramento e controle dos elementos físicos e lógicos, a fim de assegurar a qualidade 

dos serviços nas redes de computadores. 

  O conceito de gerenciamento de redes também pode ser compreendido através de uma 

comparação com o controle de usinas de geração de energia. Tal ambiente requer uma sala de 

controle, com os seus equipamentos monitorando indicadores tais como temperatura, vazão e 

pressão de válvulas, tubulações, dentre outros componentes. Esses equipamentos ajudam a 

monitorar os muitos componentes das plantas e podem alertar o administrador da usina (com 

luzes de alerta piscando em vermelho ou outros sinais) por ventura ocorra algum problema 

imediato. (KUROSE; ROSS, 2010). 

As tarefas de um sistema de gerenciamento tais como o monitoramento e controle da 

rede, devem ser auxiliadas por uma interface amigável, com informações sobre equipamentos 

e serviços, sendo capaz de apresentar um conjunto de comandos que são usados para executar 

a gerência de redes. 

As ferramentas de gerenciamento de redes possibilitam um controle reativo, guiando 

ajustes das configurações da rede em seu ambiente, mas também podem auxiliar o gerente a 

agir proativamente sobre os processos ou sistemas, detectando anomalias que permitam 

executar ações antes que problemas graves surjam. 

As arquiteturas de gerência de redes contêm praticamente a mesma estrutura básica e 

um conjunto de relacionamentos, as quais são formadas através de estações finais (dispositivos 

gerenciados), como sistemas de computador e dentre outros dispositivos de redes. Permitindo 

enviar alertas através de software quando reconhecem problemas, e os equipamentos 

gerenciáveis são capazes de reagir executando um ou mais grupos de ações, incluindo o registro 

de logs de eventos, desligamento de sistemas e até mesmo tentativas automáticas de reparos.  
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Baseado em, (NICOLLETTI; LOPES; SAUVÉ, 2003), a arquitetura do gerenciamento 

de computadores é composta por quatro componentes básicos:  

● Elemento gerenciado: é um software agent que está contido nas estações finais e 

dispositivos de redes. Possibilitando controlar e monitorar através de um equipamento 

gerente ou mais estações gerenciáveis; 

● Estação de gerência: são hospedeiros que contém softwares especializados para o 

monitoramento e controle da rede, obtendo informações dos agentes a serem 

gerenciados; 

● Protocolo de gerência: este protocolo permite a troca de informações entre o gerente e 

agente, o monitoramento (leitura) e controle (escrita); 

● Informações de gerência: é o protocolo de gerência que irá definir quais dados devem 

ser referenciados entre o gerente e agente.  

 

Os componentes básicos de uma arquitetura de gerência de redes estão relacionados aos 

serviços, dispositivos e/ou equipamentos que estejam conectados à rede, podem ser 

monitorados e controlados, por exemplo: impressoras, switches, roteadores, estações clientes, 

servidores, suprimentos energéticos, etc. Bem como os serviços de banco de dados (ex: 

MariaDB, Sql Server, MySql Server1, PostgreSQL) e aplicações (ex: Java2, TomCat e Jboss). 

Desse modo este conjunto de elementos heterogêneos possui uma grande quantidade de dados 

que podem ser de grande relevância para o gerenciamento de segurança da informação. 

Logo a discussão proposta sobre arquitetura de gerências de redes é abrangente, pois 

existem padrões e esforços de gerenciamento de redes, onde dispõe de alguns protocolos para 

o apoio aos métodos, ações, análise e configuração de componentes para a tomada de decisões 

nas redes de computadores.  

4.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

 

Segurança da informação é o ato de prevenir as informações de pessoas mal-

intencionadas e/ou do mau uso tanto acidental, com a menção de realizar algo que venha a 

prejudicar a corporação, indivíduo ou serviço. De acordo com a norma NBR 17799 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001), o resguardo da informação 

é caracterizado pelos princípios: 

                                                           
1 Fonte: https://www.mysql.com/ 
2 Fonte: https://www.oracle.com/br/java/index.html 
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● Confidencialidade: “garantia de que a informação é acessível somente por 

pessoas autorizadas a terem acesso”; 
● Integridade: “salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos 

métodos de processamento”; 
● Disponibilidade: “garantia de que os usuários autorizados obtenham 

acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário”. 
 

Além dos princípios citados anteriormente que são considerados importantes para a 

relevância dos negócios da organização, outras propriedades como: autenticidade, 

responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, também contribuem para prevenção da 

informação. 

A segurança da informação é fundamental, podendo através da utilização dos seus 

princípios suceder a estabilidade da informação, para à estratégia do negócio trazendo assim 

muitos benefícios para a imagem da organização, isto afirmando que a informação é dos 

maiores bens, senão dizer que é um grande ativo e como este deve ser preservado para “garantir 

a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os 

investimentos e as oportunidades de negócio.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2005). Mas se houver alguma das quebras dos princípios, isto significará uma 

grande perda ou incidente causados ao negócio. 

 

4.2.1 Vulnerabilidades 

 

As vulnerabilidades são particularidades encontradas por falhas suscetíveis a ataques 

proveniente das fraquezas dos ativos de informação, que desprovidos podem ser explorados 

acintosamente ou não. Campos (2007, p. 23) afirma que “as fraquezas presentes nos ativos de 

informação que poderiam ser exploradas, intencionalmente ou não, resultando na quebra de um 

ou mais princípios de segurança da informação”.  

Vulnerabilidades podem ser categorizadas como: físicas, humana, naturais, hardware, 

software, mídia e entre outras. E dos vários incidentes reportados ao CERT.br de Janeiro a 

Dezembro de 2016, destaca-se o tipo de ataque scan, com 59,33% das ocorrências, que 

caracteriza-se pela busca por máquinas ativas na rede, serviços e portas disponibilizadas e pela 

eventualidade. A partir de que o atacante identifique as vulnerabilidades desses sistemas 

operacionais e venha a explorá-los intencionalmente ou não, resultando na quebra de 

informações. Diz Moraes (2014, p. 35), “mesmo que as ameaças pareçam insignificantes, todas 

as possíveis vulnerabilidades devem ser identificadas”.  
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Baseado em Santana (2017) no ano de 2017 o vírus ransonware apelidado de 

WannaCry, significado em português “quero chorar” sequestrou computadores e criptografou 

os dados através da cifra AES. Os hackers criadores do vírs exigiam uma quantia de no mínimo 

US$ 300,00 para os desbloqueios das informações, gerando um prejuízo de US$ 1 bilhão para 

muitas organizações, ocorrendo a ruptura total da confidencialidade. 

 

4.2.2 Riscos 

 

Os surgimentos dos riscos acontecem através das ameaças provenientes das 

vulnerabilidades encontradas nos ativos de informação ou conjunto de ativos ocasionando 

impacto sobre a organização e trazendo prejuízos sobre os operacionais.  A norma NBR 27005 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008), que define risco como: 

“Riscos de segurança da informação são as possibilidades de uma ameaça explorar 

vulnerabilidades dos ativos, comprometendo a confidencialidade, integridade e disponibilidade 

das informações de uma organização”. 

 Naturalmente uma política para diminuição de riscos, ou os conjuntos aceitáveis, no que 

se refere a investimentos de tempo e recursos devem ser definidos inicialmente. Podendo seguir 

algumas diretrizes como afirma Campos (2007, p. 52): 

1. O investimento para a diminuição do risco deve ser proporcional ao valor da 

informação a ser protegida; 

2. Os investimentos pretendem diminuir os riscos de forma gradativa; 

3. Os investimentos em diminuição dos riscos não devem exceder a 1% do 

faturamento da organização; 

4. Os riscos relacionados com a disponibilidade da informação devem ser 

considerados prioritários em relação àqueles relacionados com 

confidencialidade e disponibilidade. 

 

 Mediante as premissas vistas acima cabe a organização e os envolvidos através de seus 

esforços se unirem, já que riscos geram perdas grandes e irreparáveis para o negócio, afetando 

a imagem da corporação em níveis que devem ser avaliados as ameaças, vulnerabilidades, e os 

impactos.  

4.2.3 Ataques 

 

Os ataques são gerados em parte pelas ameaças, em que as ameaças são potencializadas 

pelas vulnerabilidades e os ataques exploram as vulnerabilidades. Os ataques provocam algum 

impacto no cenário da organização, variando de apenas uma curiosidade em conhecer sistemas, 
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até envolvendo ganho financeiros, espionagem industrial, extorsão, venda de informações 

confidenciais e difamação da imagem do governo. 

Com um conjunto das informações e conhecendo os sistemas operacionais alvo, os 

atacantes já podem ter uma grande possibilidade de ataques, testar o seu arsenal e definir qual 

ferramenta utilizar (MORAES, 2014). Alguns dos principais ataques são listados abaixo:   

Scan ou varredura de redes em busca de computadores e quais serviços estão 

disponíveis; 

Worm - é um programa usado para se multiplicar, em busca de vulnerabilidades 

afetando o desempenho das redes e computadores infectados;  

Força bruta - os atacantes usam de ferramentas para a quebra de senhas através de 

tentativa e erro. Com a menção da exploração de nome de usuários e senhas fazendo o acesso 

a sistemas e serviços que venham a executar com privilégios desses usuários; 

DoS (Denial of Service - negação de serviço) - o atacante utiliza-se de um computador 

com certas ferramentas, para deixar serviços ou até mesmo sites fora de operação, não podendo 

responder às requisições legítimas; 

Keylogger - este tipo de ataque atua praticamente como um spyware invisível para a 

coleta de dados e informações, monitorando o comportamento dos usuários através de 

determinados dispositivos; 

Trojan Horse (Cavalo de Tróia) - programa malicioso, disfarçado de uma aplicação 

desejável, mas quando acionado é capaz de sequestrar dados; 

Backdoor - é um tipo de código malicioso que tem a capacidade de deixar serviços 

abertos, para serem acessadas a qualquer momento ou através da disponibilidade dos atacantes; 

Buffer Overflow ou estouro de pilha - consiste da falta de tratamento sobre sistemas 

mal projetados. Tendo em vista, as áreas de memórias os ataques identificam certas 

vulnerabilidades com a tentativa de injeção de dados, permitindo o estouro de memória. 

Segundo Moraes (2014, p.189) “esse ataque permite inclusive injetar aplicações na máquina 

invadida, como backdoors, trojans e sistemas de controle remoto, como o VNC.”;  
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4.4 TESTE DE INVASÃO 

 
O teste de invasão é usado para a avaliação de sistemas de informação e/ou redes, 

simulando ataques. Uma metodologia específica é usada por pentesters, profissionais 

responsáveis pelos testes de invasão (penetration tests), para efetuar as verificações, em busca 

de vulnerabilidades, falhas ou bugs. Broad e Bindner (2014, p.19) sustentam que “esse tipo de 

teste está associado à avaliação das configurações e dos controles técnicos, administrativos e 

operacionais de um sistema”. 

Nos testes de invasão emprega-se algumas ferramentas que podem ser usadas pelos 

atacantes em potencial, enquanto ao mesmo tempo procura-se testar a efetividade de softwares 

que auxiliam contra as invasões às redes, serviços e computadores, coletando informações das 

mesmas durante os ataques simulados. As ferramentas que buscam garantir a segurança por 

meio de técnicas de proteção de invasão e análise de dados são conhecidas como IDS (Intrusion 

Detection System - Sistema de deteção de intrusão) e IPS (Intrusion Prevention System - 

Sistema de prevenção de intrusão). 

 

4.5 IDS  

 

O Sistema de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection System - IDS) é um mecanismo 

ou ferramenta utilizada em hardware, software ou a combinação de ambas para detectar a 

invasão de intrusos na rede de computadores evitando o comprometimento da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. 

O modo mais claro para se definir o IDS poderia ser como um dispositivo que sabe ler 

e interpretar os arquivos de logs de firewall, servidores, e dentre outros equipamentos que atuam 

na rede. Ele armazena em um banco de dados as assinaturas de ataques conhecidas, comparando 

atividades, e fazendo o monitoramento do tráfego de dados a nível de aplicação. (CASWELL, 

2003). 

O IDS pode trabalhar com um conjunto de ações agrupadas tipicamente em modo 

passivo e ativo. O modo ativo responde a uma atividade suspeita e intervém por parte do sistema 

e o modo passivo detecta a invasão registrando a partir de um log, para posterior análise do 

administrador do sistema. 
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4.5.1 NIDS 

 

O Sistema de Detecção de Intrusão baseado em Rede (seja cabeada ou sem fio) utiliza-

se da captura de pacotes de dados trafegados, monitorando e analisando a segmentação ou 

switch no tráfego de rede e os combinando com um banco de dados de assinatura ou geração 

de logs, conforme (REHMAN, 2003). Consiste em um conjunto de sensores para analisar e 

responder a indícios de ataques ou atividades maliciosas na rede, como portscans (varredura de 

portas), e/ou serviços, podendo detectar a presença de algum intruso na rede ou se algum 

atacante está tentando invadir o sistema.  

4.5.2 HIDS 

O Sistema de Detecção de Intrusão baseado em Host (HIDS) utiliza-se de um agente de 

auditoria para a geração de logs, analisando as informações coletadas sobre os equipamentos. 

O HIDS é capaz de identificar múltiplas tentativas inválidas de logins, backdoors ou cavalo de 

Tróia instalado no sistema e dentre outros. Ele não observa o tráfego de rede, mas somente 

verifica informações pertencentes aos eventos/ocorrências do host, visando principalmente a 

identificação de tentativas maliciosas de modificação e acesso não autorizado a dados 

corporativos.  

Casagrande (2003, p. 15) relata que “ao contrário dos IDSs baseados em rede, os IDSs 

baseados em estação, na iminência de um ataque, podem acessar e monitorar os arquivos e 

processos utilizados neste ataque. IDSs baseados em estação normalmente utilizam dois tipos 

de fontes de informação: trilhas de auditoria do sistema operacional e logs do sistema. Trilhas 

de auditoria são normalmente geradas em nível de núcleo do sistema operacional e, portanto, 

mais detalhadas e mais protegidas do que os logs do sistema. No entanto, os registros do sistema 

são bem menos complicados e menores que as trilhas de auditoria, e ainda mais fáceis de serem 

compreendidos”. 

4.6 IPS  

Moraes (2014, p. 195) afirma que “os Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS) 

permitem, além de alertar uma tentativa de ataque, realizar o seu bloqueio. Esses equipamentos 

normalmente estão conectados nos segmentos críticos da rede, em linha, ou seja, todo tráfego 

a ser inspecionado precisa passar por ele. Eles permitem a detecção e o bloqueio automático de 

ataques”. 
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Este tipo de equipamento ou ferramenta trabalha especificamente na camada de enlace 

do modelo OSI ou (camada 2) e inspecionando o pacote de rede no modo mais profundo, que 

vai até a camada de aplicação (camada 7) do modelo OSI. Moraes (2014, p. 195) afirma que, 

“um IPS permite detectar as seguintes ameaças da rede, incluindo a rede sem fio”: 

● Propagação de vírus; 

● Propagação de worms; 

● Ataques direcionados a sistemas operacionais; 

● Ataques direcionados à aplicação Web, como cross site script, PHP Injection e 

SQL Injection; 

● Exploração de vulnerabilidades das principais aplicações; 

● Spams e Phising; 

● Spyware; 

● Utilização da rede por aplicações não permitidas como P2P, incluindo Bitorrent. 

 Sendo responsável por bloquear os invasores, o IPS notificado no primeiro parágrafo 

difere do modo passivo do IDS conforme demonstrado no capítulo 4.5, fazendo os sistemas 

trabalharem em conjunto, pois através do sistema de detecção de intruso que constata possíveis 

ameaças e com sistema de prevenção de intrusão é tomada a decisão do que realmente deve ser 

feito com a possível ameaça, buscando assim prevenir ataques contra a rede de comunicação 

ou serviços.    

      

4.7 FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E 

MONITORAMENTO 

 

4.7.1 Definindo o Snort 

  

 O Snort3 originalmente foi criado para ser um sniffer de pacotes de redes. Em novembro 

de 1998, Roesch escreveu uma aplicação chamada de: APE, apenas para o sistema Linux, que 

é um sistema operacional de código fonte aberta e por ser GPLv2 (GNU General Public 

License) permitindo ao administrador realizar modificações conforme as suas necessidades. 

Apesar de Roesch almejasse uma aplicação que fizesse só farejamento dos dados, ele queria 

adotar mais algumas funcionalidades, como: 

                                                           
3 Fonte: https://www.snort.org/ 
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● Portabilidade para outros sistemas operacionais; 

● Uso de reconhecimento de payload (informações contidas de uma rede com o destino a 

outra rede); 

● Exibir todos os diferentes pacotes da rede da mesma maneira. 

 Embora citado no primeiro parágrafo que o Snort é apenas um farejador.  Roesch 

escreveu o Snort sendo uma aplicação com apenas 1600 linhas de codificação e com um total 

de dois arquivos que além da capacidade de sniffer teve a possibilidade de fazer a filtragem dos 

dados da rede incluindo a monitoração de conexão com modem a cabo e depuração de 

aplicativos de rede. Já em 1999 com o impulsionamento, a ferramenta obteve capacidade das 

assinaturas ou regras da comunidade Snort, com o caminho para a detecção de intrusão e 

poderia ser utilizado como um IDS leve. (BEALE, 2007). 

Contudo, o Snort é uma ferramenta de segurança moderna trabalhando com funções de 

sniffer de pacotes, modo NIDS ou registrador de pacotes. Há também muitas ferramentas que 

auxiliam no complemento do Snort buscando e mantendo o conjunto de regras atuais, bem 

como, ainda nesta mesma linha de considerações, Beale (2007, p.33) “uma vez que o alerta é 

disparado, o alerta pode ser enviado para uma infinidade de locais, como um arquivo de log, 

um banco de dados ou um protocolo de gerenciamento de rede (SNMP)” informando ao 

administrador, com o objetivo na tomada de decisões sobre possíveis dados mal-intencionados 

na rede de computadores sendo necessário o auxílio da arquitetura do Snort. 

 

Arquitetura de Segurança do Snort 

 

O Snort é muito completo viabilizando o uso de código aberto. Através da linguagem C 

propicia os pré-processadores a analisar diferentes tipos de dados, detectação de portscan, 

buffer de detecção de comprimento dos dados e dentre outros. Sendo responsável pelas etapas 

que é composto por: (i) captura de pacotes, (ii) decodificar estes pacotes, (iii) analisar as 

informações dos pacotes, (iv) relacionar com assinaturas contidas no banco de dados, e caso 

identifique um ataque, (v) realize o registro e (vi) alerte para o administrador do sistema. 

Considerando estas informações Rehman (2003, p. 13) afirma que o “Snort é logicamente 

dividido entre múltiplos componentes”, conforme mostrado pela figura 01. 
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Figura 1.  Componentes da a arquitetura do Snort. 

 

Fonte: (REHMAN, 2003) 
 

Detalhando os componentes da arquitetura descrita na Figura 1, temos: 

● Pacote decodificador: Este é responsável por enviar os pacotes das interfaces de rede, 

para o pré-processador. Como um farejador de pacotes de dispositivos de hardware e 

software funcionando através do tráfego, TCP, UDP, ICMP e até mesmo protocolos de 

roteamento, para serem analisados, interpretando estes dados para uma legibilidade 

humana. Da mesma forma, em que pode ser utilizado segundo (BEALE, 2007, p.41): 

❏ “Análise de rede e solução de problemas; 

❏ Análise de desempenho e avaliação comparativa; 

❏ Espionagem/intromissão de senhas em texto simples e outros dados 

interessantes de dados”. 

● Pré-processadores: São plugins que podem organizar e modificar os pacotes de dados 

antes do mecanismo de detectação e faça alguma verificação que contenha anomalia ou 

sendo usado por algum intruso. Pois o pré-processador é importante para o Snort 

preparando os pacotes para serem analisados através das regras de mecanismo de 

detecção. Rehman (2003, p.14) identifica que:  

 

Os hackers utilizam a fragmentação para derrotar os sistemas de detecção de 

intrusão. Os pré-processadores são usados para proteger contra esses ataques. 

Pré-processadores no Snort podem desfragmentar pacotes, decodificar HTTP 

URI, voltar a manter fluxos TCP e assim por diante. Essas funções são uma 

parte muito importante do sistema de detecção de intrusão. 

 

● Mecanismo de detecção: Está é a parte mais importante do Snort, pois recebe os dados 

do mecanismo de pré-processamento e faz a análise dos pacotes através de regras de 

assinaturas comparando com ataques já conhecidos e se o pacote não é apropriado será 
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descartado. Como o mecanismo de detecção é a parte mais crítica dependendo de 

quantas regras sejam definidas e quão seja poderoso a máquina na qual está em uso 

poderá haver demora na resposta dos pacotes analisados. A carga dos dados de 

detectação depende dos seguintes fatores, como informa Rehman (2003, p.14): 

❏ “Número de regras; 

❏ Potência da máquina na qual o Snort está sendo executado; 

❏ Velocidade do barramento interno usado na máquina Snort; 

❏  Carga na rede”. 

● Sistema de log e alerta: Dependendo do que o mecanismo de detectação identifique 

como anomalia, o sistema de log e alerta será o responsável por receber as informações 

pela rede através de sockets Windows ou UNIX, SNMP traps. Guardando em arquivo 

texto ou até mesmo em banco de dados podendo ser PostgreSQL e MySqlServer, para 

que seja gerado consultas e alertas no sistema, há ser gerenciados pelo NOC. 

● Módulo de saída: Conforme, seja salva a saída gerada pelo sistema de log e alerta o 

módulo de saída controla o tipo de recurso podendo fazer algumas operações diferentes, 

como identifica Rehman (2003, p. 16): 

❏ Enviando SNMP traps; 

❏ Simplesmente registrando em /var/log/snort/alerts arquivo ou outro arquivo; 

❏ Modificando as configurações de roteadores e firewalls; 

  Mesmo com a arquitetura implementada e a coleta eficiente de anomalias na rede de 

computadores, a ferramenta não está imune a falso positivos. Stallings (2008, p. 408) relata que, 

“embora o comportamento típico de um intruso seja diferente do comportamento típico de um 

usuário autorizado, existe uma sobreposição desses comportamentos”, ou seja usuário 

autorizados identificados como intrusos. E por outro lado também há a tendência de existir 

falsos negativos, que são atacantes com privilégios de usuários que recebem os ataques. 

  Além disso vale ressaltar que o Snort pode ainda reagir a ataques com a função IPS no 

modo de prevenção de intrusão. Podendo executar ações personalizadas após a geração dos 

eventos. Desta forma, a ferramenta quando identifica algum ataque, reage enviando alguma 

resposta de reject informando para a origem de que o pacote não foi mais encontrado através 

do ICMP. (Snort, 2016). 

 Contudo, se fala muito de segurança, em vírus, vulnerabilidades e riscos. A sociedade 

está consumindo e armazenando grande volumes informações se não forem bem guardadas e 

protegidas as empresas tendem a encerrar suas atividades, fazendo da preocupação mais com a 
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proteção de dados e o alto número de ferramentas destinado a segurança, sendo o Snort mais 

uma que se soma a essas e cuja eficiência foi fator determinantes para ser escolhida para este 

projeto. 

4.7.2 Zabbix  

 

O Zabbix4 foi criado por Alexei Vladishev, pois percebeu que todas as ferramentas de 

monitoramento comercial eram caras e as funcionalidades adotadas não supriam as 

necessidades, exigindo conhecimento avançado e tempo. Atualmente o projeto é mantido pela 

Zabbix SIA, e conta com dezenas de parceiros ao redor do mundo, incluindo o Brasil. (HORST; 

PIRES; DÉO, 2015). 

Horst, Pires, Déo (2015, p.19) enfatizam que, o  

Zabbix é uma ferramenta moderna, Open Source e multiplataforma, livre de 

custos de licenciamento, pois sua licença é a GPLv2 (GNU General Public 

License). Tem apenas uma versão, que é considerada de classe Enterprise, 

sendo utilizada para monitorar a disponibilidade e desempenho de aplicações, 

ativos e serviços de rede por todo o mundo. 

 

Considerando a possibilidade do Zabbix ser uma ferramenta que auxilia no 

monitoramento dos ativos na rede de computadores facilitando todo o processo de gerência. 

Uma vez que haja a coleta dos dados propiciará ao NOC tomar decisões sobre os ativos, 

disponibilidade através do uso do agente ou SNMP com suporte para todas as versões a 

autodescoberta de recursos do host, auditoria, monitoramento de aplicações Java, 

armazenamento dos dados gerenciados, geração de gráficos sobre os ativos, monitoração de 

ambientes virtuais, monitoramento de aplicações web, interação através de uma interface 

gráfica e dentre outros. Para avaliação de desempenho é necessário que exista a arquitetura do 

Zabbix. 

Arquitetura da Ferramenta de Monitoramento Zabbix 

Conforme demonstrado no item 4.1, a ideia é que haja componentes associados sendo 

um composto de vários módulos ou uma arquitetura que contenha módulos podendo relacionar: 

● Servidor Zabbix: Sendo um repositório central de configuração que é responsável pela 

gerencia, a coleta e recebimento de dados dos agentes sobre desempenho, 

disponibilidade e integridade dos dados. Fomentando as estatísticas, relatórios, envio de 

                                                           
4 Fonte: https://www.zabbix.com/ 
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alertas por possíveis incidentes que ocorram conforme as configurações adotadas pelo 

NOC. 

● Banco de Dados: Todos os dados coletados são armazenados no banco de dados. 

Podendo ser acessado por um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) 

específico ou pela interface web. 

● Interface Web: Componente capaz de configurar e visualizar informações do servidor 

Zabbix. 

● Agente Zabbix: É o cliente Zabbix que irá coletar informações e enviar para o gerente 

Zabbix. Podendo ser monitorado os aplicativos em execução, processos, serviços e 

dentre outras informações, como: memórias, processador, disco rígido. 

● Proxy Server: É um componente opcional. Os dados são armazenados temporariamente 

no Proxy que os transfere para o Zabbix Server, monitorando os dados com 

disponibilidade e desempenho. 

 

Figura 2.  Cenário de comunicação entre os componentes do Zabbix 

Fonte: (Horst; Pires; Déo, 2015). 

 

A arquitetura do Zabbix é uma estrutura importante do sistema, pois disponibiliza a 

comunicação entre gerente e agente seja do modo passivo ou ativo. No modo passivo através 
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do tipo de requisição feita, o servidor vai até o agente em busca de dados. Já no modo ativo o 

agente é que centraliza as informações ou itens coletados e envia ao servidor para serem 

monitorados, a figura a seguir demonstra a comunicação entre o gerente e agente do Zabbix. 

Figura 3.  Comunicação entre o gerente servidor e agente Zabbix 

 
Fonte: (Horst; Pires; Déo, 2015). 

 

Segundo (Zabbix SIA, 2017) e (OLPUS, p.9) o servidor Zabbix pode obter dados dos alvos 

de diversos meios:  

● SNMP, IPMI, JMX (monitoramento de aplicações Java); 

● Através de dados passados por agentes e via Proxy Zabbix; 

● Instalação de agentes compatíveis com sistemas operacionais: GNU/Linux, Microsoft 

Windows (edições desktop e server), família BSD (FreeBSD, NetBSD e OpenBSD), 

IBM, AIX, Solaris, HP-UX, AIX, OS X; 

● Checagem customizada através de programação de scripts. 

 

Às vezes, por não possuir funcionalidades específicas para o monitoramento dos ativos 

é necessário a criação de itens por via UserParameter (parâmetro do usuário). Podendo mover 

um script a partir do servidor com os seus valores para o cliente via agente. (DALLE VACHE, 

2013). Entretanto, com o uso de Traps Zabbix verificações proativas, ativas e envio de dados 

ao servidor Zabbix são menos custosas. Horst, Pires e Déo (2015, p.19) informam que, “em 

determinadas situações pode ser caro fazer verificações proativas como executadas pelos 

métodos ativo e passivo, ou pode não ter conhecimento suficiente na equipe para configurar tal 

monitoração”. Permitindo, assim que estes sejam utilizados para a inspeção dos dados, geração 
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de gráficos, além disso ter os resultados gravados em um banco de dados específico e alertas 

através das triggers. 

Além dos limites que são conhecidos como triggers, a tradução correta para o português 

é de gatilho, mas este termo tem um sentido desagradável e destina a algo de forma amadora, 

por isso a comunidade optou por manter o termo original em inglês. Em que o conceito do 

gatilho remete a banco de dados, para a execução de procedimentos automáticos, sempre que 

um evento aconteça e no Zabbix não é diferente, já que todo evento que decorra pela 

determinada condição será alertado por estás triggers. (HORS, PIRES e DÉO, 2015).  

Figura 4.  Arquitetura de Monitoramento baseada para o Zabbix 

 

Fonte: Autor 

 

O Zabbix utiliza um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que é 

responsável pelo armazenamento dos dados coletados pelo back-end, desenvolvido em 

linguagem C, e enquanto o front-end web baseado na linguagem PHP permite a visualização 

dos dados. De forma organizacional conforme a figura 5 proporcionou a comunicação e 

integração entras as ferramentas Zabbix e o Snort. 
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5 METODOLOGIA  

 

Este trabalho acadêmico constitui-se em uma pesquisa aplicada e tem a finalidade de 

descobrir como resolver os problemas encontrados no contexto de monitoramento integrado de 

segurança de redes. Portanto, o trabalho possui fins práticos, visando à solução imediata de 

problemas encontrados na realidade. 

Com a intenção de apresentar os procedimentos metodológicos utilizados e fornecer 

informações que auxiliem na análise da pesquisa, este estudo utiliza o método explicativo 

quanto a seus objetivos. 

Segundo Gil (2006, p. 42), “esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o 

tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente”. 

Quanto ao tipo, este estudo não é apenas bibliográfico-documental como também 

quantitativo e experimental, implicando em coleta de dados sobre o ambiente de gerenciamento 

proposto. Gil (2006, p. 44) afirma que “as pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que 

se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser 

desenvolvidas quase exclusivamente com base em fontes bibliográficas”. Na pesquisa 

bibliográfica utilizou-se material escrito, livros, artigos científicos, e documentos eletrônicos. 

A metodologia quantitativa é definida por um método estatístico. De acordo com 

Fonseca (2002 p. 20), “a pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros”. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6 MONITORAMENTO INTEGRADO DE SEGURANÇA E DESEMPENHO DE 

ATIVOS DE REDES DE COMPUTADORES 

 

A solução de monitoramento integrado proposta deste trabalho pode ser dividida em 

etapas que envolvem desde a detecção de ataques pelo Snort até a projeção dos dados do 

monitoramento por meio do uso da ferramenta Zabbix. O esquema de comunicação e integração 

é mostrado na Figura 5, que também destaca as ferramentas utilizadas em cada etapa. 

Figura 5. Fluxo dos processos através da comunicação e integração entre as ferramentas 

Zabbix e Snort. 

 

Fonte: Autor 

 

6.1 COMUNICADOR 

 

A primeira fase é realizada pelo comunicador, que é responsável por identificar os 

ativos-alvo na rede de computadores com a autobusca pelo Zabbix, efetuando assim o 

descobrimento dos equipamentos ativos que serão associadas ao Snort. O detalhamento do 

descobrimento dos alvos é ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6. Descobrimento dos alvos 

 

Fonte: Autor 

 

Para que exista este descobrimento é necessário o uso da ferramenta Discovery acessível 

via interface web Zabbix. Solicitado pelo administrador especificando o tipo de escaneamento 

e a faixa de IP. O Zabbix provê suporte para os seguintes tipos de escaneamento: SSH, LDAP, 

SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, POP, NNTP, IMAP, TCP, Telnet, Zabbix agent, SNMPv1 agent, 

SNMPv2 agent, SNMPv3 agent, e ICMP ping. Este último utilizado para o descobrimento dos 

alvos. Dessa forma, o Zabbix pode enviar requisições ping de encontro a cada IP’s da rede, com 

a intenção de registrar os alvos que serão analisados pela varredura do Snort em busca de 

possíveis ataques. A Figura 7 demonstra no front-end do Zabbix a configuração para o 

Discovery, com o nome da regra: Local-Network, e faixa de IP’s: 192.168.2.1-254. 

Figura 7. Criação do Discovery para a descoberta dos alvos na rede de computadores 

Fonte: Autor 

Demonstrado pela figura 8, exemplo dos resultados obtidos pelo Discovery com os ativos que 

foram detectados pelo tipo de checagem ICMP.ping. 
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Figura 8. Resultado da pesquisa por alvos no Zabbix Web 

 

Fonte: Autor 

Com a conclusão do Discovery, o próximo procedimento é a exportação da lista de IP’s 

descobertos, de forma que o Snort tenha acesso a essa lista. Para esse procedimento, foi criado 

neste trabalho um script zabbixsnort.sh, cujo código completo é demonstrado no Anexo A. A 

Figura 9 mostra uma parte deste script, que é encarregado das consultas ao banco de dados para 

o armazenamento dos IP’s em uma tabela no banco de dados MySQL. Nesse script, a variável 

DCHECKID recebe o último identificador do Discovery, a variável NAME irá receber o nome 

da regra do Discovery. Em seguida, é feita a última projeção que irá receber todos os endereços 

IP associados a regra cujo nome foi armazenado na variável NAME, gerando um arquivo 

provisório contendo uma lista dos alvos em /opt/alertas/contemlistips. 

Figura 9. Consultas no banco de dados necessárias para o recebimento dos IP’s 

Fonte: Autor 
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No demonstrativo 10 expõe outra parte do script zabbixsnort.sh cujo objetivo final é 

formatar os dados necessários para um dos arquivos de configuração do Snort: 

/etc/snort/ipconfig.conf. No script é gerado um arquivo auxiliar /opt/alertas/ips para receber as 

consultas que vem do arquivo contemlistip, enviando todos os dados formatados ao arquivo de 

configuração /etc/snort/ipconfig.conf 

 

Figura 10. Comandos e arquivos para a obtenção dos IP’s alvos no ipconfig.conf 

Fonte: Autor 

A ilustração 11 mostra o conteúdo do arquivo ipconfig.conf, em que é definido o valor 

para a variável HOME_NET, informando qual é a rede que deve ser protegida e os IP’s das 

estações dessa rede.  

Figura 11. Resultado obtido no arquivo ipconfig.conf 

Fonte: Autor 

6.2 DETECÇÃO DE ATAQUES 

 

A fase de detecção é de responsabilidade do NIDS Snort, que monitora e analisa os 

pacotes na rede, com o objetivo de identificar atividades suspeitas. No entanto, existiu a 

necessidade de operar o NIDS Snort através do acionamento do script zabbixsnort.sh (ver 

Anexo A) e encerramento por meio do script killprocess.sh, ambos executados com o crontab, 

ferramenta responsável pelo agendamento de tarefas em ambientes GNU/Linux. A Figura 12 

exibe a configuração do crontab e o script killprocess.sh. 
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Figura 12. Acionamento do script zabbixsnort.sh e encerramento do processo do Snort 

 
Fonte: Autor 

 

 A Figura 13 mostra a última parte do script zabbixsnort.sh, onde é executado o NIDS 

Snort com os parâmetros especificados a seguir. O parâmetro -A fast indica que o log de alertas 

exibirá data e hora, mensagem de alerta, protocolo, IP e porta de origem, IP e porta de destino. 

A opção -i enp0s3 indica qual é a interface de rede que o Snort irá “escutar”. Já a opção -D 

indica que o serviço executará em background. O parâmetro -c /etc/snort/snort.conf informa 

para o Snort o arquivo de configuração que será utilizado (ver anexo B). O conteúdo padrão do 

arquivo snort.conf foi alterado neste trabalho para incluir o arquivo ipconfig.conf, que define 

os IP’s a serem analisados, e o arquivo  local.rules, que especifica regras para a detecção de 

ataques e geração dos alertas. 

Figura 13. Comandos a serem usados para o acionamento do Snort em modo NIDS 

Fonte: Autor 

 

A composição de algumas regras do SNORT que foram necessárias para este trabalho 

demonstrada mais abaixo, juntamente com uma explicação das respectivas finalidades. Cada 

regra é responsável por disparar automaticamente um ou vários alertas. As informações dos 

eventos que geram cada alerta são registradas em um arquivo de log pelo Snort. A Seção 6.4 
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apresenta maiores detalhes sobre o processo de leitura dos registros contidos no arquivo 

/var/log/snort/alert. É importante ressaltar que as regras aqui apresentadas são apenas um 

exemplo para fins de teste, e que cabe ao administrador da rede definir as regras que mais se 

adequam ao contexto de monitoramento de segurança necessário para sua organização. 

 

Tabela 1. Regras desenvolvidas para o NIDS SNORT e respectivas funcionalidades 

Fonte: Autor 

Para validar a efetividade das regras de detecção é indispensável a realização de alguns 

testes de ataque, os quais são apresentados na Seção 6.3. 

 

6.3 INJEÇÃO DE ATAQUES 

 
Esta seção detalha a operação dos ataques que foram utilizados, como teste para 

validação das regras de detecção. 

● PortScan 

Neste tipo de ataque foi utilizado o NMAP5, que trata-se de um dos principais scanners 

de vulnerabilidades de segurança. Utilizou-se aqui a capacidade de detectar quais 

equipamentos-alvo estão ativos na rede. A estrutura de comandos no NMAP é variada e 

permitiu máxima flexibilidade. A Figura 14 mostra a execução no NMAP para verificar os hosts 

alvo na rede 192.168.2.0/24. O parâmetro –sP indica que o NMAP fará requisições por ICMP 

para a rede alvo e o –disable-arp-ping menospreza detalhes de varredura arp, nas quais são 

irrelevantes ao administrador da rede. 

                                                           
5 Fonte: https://nmap.org 
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Figura 14. Hosts alvos encontrados na subrede 192.168.2.0/24 

Fonte: Autor 

Após a descoberta dos hosts, obteve-se as informações necessárias para vasculhar portas 

abertas. Com a utilização do tipo de escaneamento Scan Stealth (-sS), indicando que haverá 

uma conexão TCP com o alvo, mas sem completar o processo de handshake de três vias. A 

Figura 15 exibe a execução do NMAP em modo Scan Stealth e o retorno das informações sobre 

o alvo 192.168.2.10/24. 

Figura 15. Comando NMAP de Scan Stealth 

Fonte: Autor 

Embora, o Scan Stealth faça o retorno de algumas portas, o Scan TCP connect (sT) tem 

o critério de obter mais informações, pois faz uma conexão TCP completa junto ao alvo 

192.168.2.3/24. O NMAP envia um pacote SYN, e por meio desta ligação a ferramenta recebe 

uma resposta SYN/ACK. A Figura 16 fornece as informações correspondentes a essa varredura, 
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que nos permite visualizar a porta 80 do host alvo está aberta. Esta porta será utilizada para o 

ataque DoS, demonstrado a seguir. 

Figura 16. Comando NMAP de Scan TCP connect 

Fonte: Autor 

● DoS 

O ataque DoS proposto nesta etapa foi um experimento de sobrecarregar a entrada da 

interface enp0s3 do alvo 192.168.2.3 diante da tentativa de não utilização do serviço web da 

ferramenta Zabbix. A Figura 17 mostra o tráfego de rede na interface da máquina alvo do 

ataque. 

Figura 17. Interface da máquina 192.168.2.3 sobrecarregada 

  Fonte: Autor 

Para o ataque DoS usou-se a ferramenta hping36. Ela permite ao atacante enviar vários 

pacotes SYN. Recebendo, o alvo responde com a mensagem de SYN/ACK, assim reconhecida a 

conexão é estabelecida. Foi utilizada a opção --flood para enviar pacotes rápidos sem se 

preocupar em receber respostas e o --rand-source para a geração de vários IP’s de origem falso. 

Figura 18. Comandos proporcionados a serem utilizados pelo ataque DoS 

Fonte: Autor 

 

                                                           
6 Fonte: http://www.hping.org/ 
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● Ping Flood 

O ataque Ping Flood é um ataque simples, na qual o atacante envia milhares de 

requisições ECHO, com a obtenção das respostas pelo ativo 192.168.2.3, na tentativa de 

sobrecarregar e indisponibilizar recursos e serviços através protocolo ICMP. A Figura 19 

mostra a execução desse ataque com o comando ping seguido da opção –i, que determina um 

intervalo de tempo entre envios para o host alvo de forma a sobrecarregar. 

Figura 19. Comando para ping flood 

Fonte: Autor 

A Figura 20 demonstra o tráfego de rede analisado na interface enp0s3 do ativo 

192.168.2.3 durante o ping flood. 

Figura 20. Informações relacionadas pelo comando ping 

Fonte: Autor 

Após a demonstração dos ataques, realizada nessa seção, é necessário verificar o registro 

de informações ou log de alertas gerados através do NIDS SNORT. A Figura 21 exibe os eventos 

detectados, validando, portanto o conjunto de regras criadas e demonstradas na Tabela 1. 

Figura 21. Ocorrência de alertas gerados pelo NIDS SNORT 

Fonte: Autor 

A Seção 6.4 demonstra os procedimentos adotados para realizar a extração de dados dos 

logs do Snort utilizando programa desenvolvido com a linguagem Java. 
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6.4 LEITURA DO REGISTRO DE ALERTAS DO NIDS SNORT 

 

Esta seção demonstra a solução desenvolvida para a leitura do registro de alertas do 

NIDS SNORT, para posterior repasse de informações ao Zabbix.  

A linguagem de programação Java foi utilizada nesta etapa. A classe Leitura (ver 

apêndice B) possui um método para realizar a análise das informações, com o total controle que 

foi estipulado com a utilização das ferramentas Unix: awk e sed. A Figura 22 descreve partes 

essenciais da implementação. 

Figura 22. Trecho de código da classe Leitura.java a ser utilizado para leitura dos dados do 

registro NIDS SNORT 

 

/*comandos Linux a serem passados para cada uma das posicoes do vetor cmd a 

serem    interpretados*/ 

String cmd[] = {"/bin/sh", "-c", "cat /var/log/snort/alert | awk '{print 

$1,$4,$8,$9,$11}' | sed -r 's/\\.[0-9]{6}//;s/[{}]//g;s/  /,/g;s/:/,/3g;s/-

/,/; /^/'$(date +%Y)'\\//'"}; 

 

//criacao do atributo in do tipo BufferedReader 

BufferedReader in = null; 

 

//define atributo Process para criacao de um processo no sistema operacional 

Process p = null; 

 

      try { 

/*Runtime execute o procedimento informado atraves do parametro cmd*/ 

p = Runtime.getRuntime().exec(cmd); 

 

/*atributo in recebe dados do fluxo de entrada do processo p*/ 

in = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream())); 

 

try { 

 

/*Runtime execute o procedimento informado atraves do parametro cmd*/ 

p = Runtime.getRuntime().exec(cmd); 

 

Fonte: Autor 

Com base neste conjunto de informações é necessário haver a explanação dos códigos, 

para a obtenção dos dados. A Figura 25 apresenta segmento de código da classe Leitura, com a 

utilização da classe Dadosznort e da classe Util (apêndice B). 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Astring+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Abufferedreader+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aprocess+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aruntime+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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Figura 23. Obtenção dos dados 

//enquanto existirem valores a serem lidos continue 

while ((line = in.readLine()) != null) { 

 

//criacao do atributo receberdados, para receber dados separados por virgula 

String receberdados[] = line.split(","); 

//concatenacao entre a data e horas 

String Data = receberdados[0] + " " + receberdados[1]; 

//criacao do atributo aux para posterior analise 

String aux = null; 

 

//se a posicao dos dados nao existir entao encerre processo 

if (receberdados.length == 0| null == receberdados[0]) { 

break; 

} else 

 

/*se atributo receber dados nao for vazio e se o atributo "protocolo"  

for igual a icmp crie valores das portas origem e destino com 0000*/ 

 

if (!receberdados.toString().isEmpty() && receberdados[3].equals("ICMP")) { 

//construtor recebe dados 

Dadosnort = new Dadosnort(utilidade.utillidadeData(Data), 

receberdados[2],receberdados[3], 

receberdados[4],receberdados[5], 

"0000", "0000"); 

 

 //arquivostr lista recebe dados e armazenar na memoria 

arquivostr.add(dadosnort); 

} else 

 

//se a condicao for diferente do protocolo ICMP 

if (!receberdados.toString().isEmpty()) { 

 

//trocar posicoes entre a porta de origem com ip de destino 

aux = receberdados[5]; 

receberdados[5] = receberdados[6]; 

receberdados[6] = aux; 

 

//construtor recebe dados 

dadosnort = new Dadosnort(utilidade.utillidadeData(Data), 

receberdados[2], receberdados[3],  

receberdados[4], receberdados[5],  

receberdados[6], receberdados[7]); 

//insere dados na memoria 

arquivostr.add(dadosnort); 

       } 

}} catch (IOException e) { e.printStackTrace(); 

} finally { 

try { //destruir processo 

if (in != null && !p.isAlive()) { 

in.close(); 

p.destroy(); 

} 

} catch (Exception ex) { } 

} 

//retorne valores na lista de memoria da JVM 

return arquivostr; } 

Fonte: Autor 

 
 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Astring+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Astring+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Astring+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aioexception+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aexception+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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6.5 REGISTRO DE FILTRAGEM NO BANCO DE DADOS  

Este item tem a finalidade de transcrever as etapas para a gravação das informações em 

uma base de dados no MySQL (ver apêndice A): 

● Data e hora do acontecimento; 

● Mensagem ou regra; 

● Protocolo utilizado; 

● IP de origem; 

● IP de destino; 

● Porta de origem do ataque; 

● Porta de destino do ataque. 

A elaboração dessa tabela no banco de dados permite o registro de todos os ataques 

identificados pelo NIDS SNORT. 

Para que fosse possível identificar tais atividades, foi proposto a classe DadosnortDAO 

conforme (apêndice B), responsável por centralizar as lógicas de persistência ao banco de dados 

proposto nesta seção e a conexão pela Conexao.java ver (apêndice B). No entanto o padrão de 

projeto Data Acess Object (DAO) abstrai e encapsula os mecanismos de acesso ao banco de 

dados ou CRUD (create, read, update e delete) as quatro operações básicas em banco de dados. 

Neste projeto Java foi utilizado transações para inserção e de projeção. A Figura 24 mostra 

códigos a serem utilizados para as inserções dos alertas. 

Figura 24. Códigos a serem utilizados para inserção dos alertas filtrados na base de dados 

//criacao do insert para a tabela designada, com uso do stringbuilder 

sqlB().append( 

"insert into znort(datatempoznort, mensagemznort, protocoloznort, 

iporigemznort,ipdestinoznort,portaorigemznort,portadestinoznort) 

values (?,?,?,?,?,?,?)" 

); 

try { 

//prepareStatement responsavel por executar comandos SQL 

ps = (conectar.conectar().prepareStatement((getSql().toString()))); 

 

//criacao do atributo tam, sem a necessidade de indicar o local das colunas 

int tam = 1; 

//prepareStatement receba informacoes necessarias para inserção 

ps.setObject(tam++, dados.getDatatempoznort()); 

ps.setObject(tam++, dados.getMensagemznort()); 

ps.setObject(tam++, dados.getProtocoloznort()); 

ps.setObject(tam++, dados.getIporigemznort()); 

ps.setObject(tam++, dados.getIpdestinoznort()); 

ps.setObject(tam++, dados.getPortaorigemznort()); 

ps.setObject(tam++, dados.getPortadestinoznort()); 

//execute valores e insira no banco 

return ps.execute(); 

Fonte: Autor 
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Além disso, foi criado a classe DadosnortBO encarregada pelas regras de negócio e a 

tomada de decisão. Essa classe é mostrada na Figura 25, que evidência os alertas determinando 

a data a ser comparada com a atual. Pois se tratando desse comportamento não tem como inserir 

os dados na base de dados. 

Figura 25. Regra de negócio responsável pelos alertas contidos com dia, horas e minuto 

Fonte: Autor 

6.6 EXECUÇÃO PÓS VALIDAÇÕES DAS INFORMAÇÕES 

Esta etapa mostra o tratamento dos dados visto nas Seções 6.4 e 6.5. A classe 

PrincipalTeste permitiu determinar as instruções essenciais a serem utilizadas pela classe 

ZabbixSenderznort com relação ao emprego do zabbix_sender. Um utilitário de linha de 

comando que foi utilizado para enviar dados para o Zabbix server. A Figura 26 demonstra a 

elaboração necessária para serem obtidos os valores de cada um dos eventos. 

 

 

 

 

 

//criacao do atributo temporario dataTempoNovaZnort, para conversão da data 

dos alertas gerados 
String dataTempoNovaZnort = ( 

new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm")).format(data); 
 
//criacao do atributo dataAgoraSistema, responsável pelas horas do sistema 

operacional a ser utilizado pela JVM 
 
String dataAgoraSistema = ( 

new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm")).format(new Date()); 
 
/*a condicao indica se as horas do alertas informado por parametro for igual 

ao do sistema operacional retorne como verdadeiro, senao retorne falso*/ 
 
if (dataTempoNovaZnort.equals(dataAgoraSistema)) { 

return true; 
} 
return false; 
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Figura 26.  Trechos de código a serem manipulados pela classe Principal 

Fonte: Autor 

No entanto, o zabbix_sender é bem usual em relação aos códigos de execução. Na forma 

que foi utilizado, caso não exista evento(s) é retornado valor zero, para cada um do(s) itens(s). 

Estes objetos do Zabbix serão visualizados na subseção 6.7.3. A Figura 27 releva passos 

conduzidos até a classe Zabbixsender. 

//criacao do atributo zbSender da classe Zabbixsender 
Zabbixsender zbSender   = new Zabbixsender(); 
 
//criacao das atributos "chaves" a serem utilizados pelo Zabbix Sender 
String vetorEventos[]   = {"portscan","dos","pingflood”,”portscan.total” 
       ,"dos.total","pingflood.total"}; 
 
//criacao do vetorTotal para a contagem de dados de cada uma dos alertas 
int vetorTotal[] = new int[100]; 
 
//criacao do atributo dadosBO ou classe de negocio 
DadosnortBO dadosBO     = new DadosnortBO(); 
 
boolean achou = true; 
 
//faz o foreach da leitura dos dados extraidos 
for (Dadosnort dados : ler) { 
 
achou = dadosBO.existeCadastroBO(dados); 
if (achou) { 
 
/*se a mensagemznort é a PortsCan (posicao 0) faca alguns processos*/ 
if (dados.getMensagemznort().equalsIgnoreCase(vetorEventos[0])) { 
 
//conte a quantidade de alertas do tipo PORTSCAN 
vetorTotal[0]++; 
 
//passe parametro da chave: portscan e valor do alerta obtido 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[0],vetorTotal[0] ); 
}else 
 
/*se a mensagemznort for a DoS (posicao 1) faca alguns processos*/ 
if (dados.getMensagemznort().equalsIgnoreCase(vetorEventos[1])) { 
 
//conte a quantidade de alertas do tipo DoS 
vetorTotal[1]++; 
 
//passe parametro da chave : dos e valor do alerta obtido 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[1],vetorTotal[1] ); 
}else 
 
/*se a mensagemznort for igual o PingFlood faca alguns processos*/ 
if (dados.getMensagemznort().equalsIgnoreCase(vetorEventos[2])) { 
 
//conte a quantidade de alertas do tipo PingFlood 
vetorTotal[2]++; 
//passe parametro da chave: PingFlood e valor do alerta obtido 

zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[2],vetorTotal[2] ); 
} 
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Figura 27 - Passos a serem utilizados até a classe ZabbixSender caso não existam valores 

Fonte: Autor 

Com a determinação do zabbix_sender que simplesmente faz o envio dos dados ao 

Zabbix. As projeções que foram realizadas na classe DadosnortDAO, e as regras de negócios 

sobre estas projeções pela classe DadosnortBO. Visam o total de alertas a ser atendido pela 

classe PrincipalTeste, na qual a figura 28 evidência tais procedimentos. 

Figura 28. Métodos que retornam o total dos valores dos eventos 

Fonte: Autor 

A classe PrincipalTeste determina o ponto inicial de execução da aplicação java aqui 

desenvolvida. Ela possui uma saída de dados que permite exibir os elementos no console ou 

terminal de comando quando a aplicação é executada. A Figura 29 demonstra o objeto de saída. 

 

//sendo falso passe valor 0, para cada um dos eventos: portscan,dos e pingflood 
} else if (!achou) { 
if (dados.getMensagemznort().equalsIgnoreCase(vetorEventos[0])) { 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[0],0); 
}else if (dados.getMensagemznort().equalsIgnoreCase(vetorEventos[1])) { 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[1],0 ); 
}else if (dados.getMensagemznort().equalsIgnoreCase(vetorEventos[2])) { 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[2],0 ); 
} 

/*posicao 3 recebe o total de alertas de PortScan*/ 
vetorTotal[3]   = dadosBO.getitemPortScan(); 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[3], vetorTotal[3]); 
 
/*posicao 4 recebe o total de alertas de DoS*/ 
vetorTotal[4]   = dadosBO.getitemDoS(); 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[4], vetorTotal[4]); 
 
/*posicao 5 recebe o total de alertas de PingFlood*/ 
vetorTotal[5]   = dadosBO.getitemPingFlood(); 
zbSender.ZabbixSender(vetorEventos[5], vetorTotal[5]); 
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Figura 29 - Objeto de saída System.out.printf() capaz de exibir dados formatados 

Fonte: Autor 

Com os objetivos informados nesta seção e especificando o tipo de saída dos dados, a 

Figura 30 identifica e valida informações dos ativos da rede de computadores. 

Figura 30. Saída de dados visualizada através do console ou terminal java 

 

Fonte: Autor 

6.7 INICIANDO PROCESSOS DE MONITORAMENTO  

De acordo com os alertas vistos na Seção 6.6 pelo console java, o procedimento a seguir 

foi criar o script alertas.sh, como mostra a figura 31. 

/*impressao de : Mensagem Protocolo IpOrigem IpDestino PortaOrigem 

PortaDestino QTD Tipos de alertas: PORTSCAN,DOS,PINGFLOOD QTD Total de 

alertas: PORTSCAN,DOS,PINGFLOOD*/ 

System.out.printf("%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t\n", 

dados.getMensagemznort(), 

dados.getProtocoloznort(), 

dados.getIporigemznort(), 

dados.getIpdestinoznort(), 

dados.getPortaorigemznort(), 

dados.getPortadestinoznort(), 

vetorTotal[0], 

vetorTotal[1], 

vetorTotal[2], 

vetorTotal[3], 

vetorTotal[4], 

vetorTotal[5]); 
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Figura 31.  Criação do script alertas.sh 

Fonte: Autor 

O arquivo alertas.sh é encarregado de ser acionado via Zabbix agent e o seu resultado 

será enviado via UserParameter. Para isto é necessário configurar o agente do Zabbix para 

aceitar comandos remotos, a ser executado ações específicas ou pré-definidas. 

Figura 32. Configuração do arquivo Zabbix agent para receber comandos remotos 

Fonte: Autor 

O próximo passo é criar os parâmetros de usuário a relacionar com as coletados via 

agente do Zabbix (variável UserParameter no arquivo zabbix_agentd.conf). A chave criada 

busca identificar novas funcionalidades, que poderão ser usadas após configuração de um item 

com a mesma chave no frontend web do Zabbix. Logo a sintaxe definida para o parâmetro do 

usuário é a chave, seguida de vírgula e dos comandos a serem executados. No nosso exemplo, 

a chave é a palavra “alertas”, e o comando a ser executado é o script alertas.sh, seguido por uma 

formatação dos valores retornados pelo script.  

Figura 33. Definição da chave do Zabbix Agent 

Fonte: Autor 
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6.7.1 Criação do Template  

O template é um ambiente de modelo estabelecido que permite criar conteúdos de uma 

forma bem rápida e prática. Para a monitoração dos ativos foram criados itens, triggers e 

representações gráficas. A Figura 34 mostra a criação e o modelo a ser criado. 

Figura 34. Criação do Template SNORT TEMPLATE SNORT 

 

Fonte: Autor 

Basicamente, o SNORT TEMPLATE SNORT facilita os processos de criação dos itens, 

não fazendo nenhuma associação a outro template. Havendo assim a definição dos itens a serem 

monitorados. 

6.7.2 Item Agent Zabbix Monitorado 

O script alertas.sh, demonstrado anteriormente na Figura 33, formata os dados 

recebidos da análise de logs do Snort, sendo reconhecidos pela chave “alertas” e os escrevem 

em forma de texto, pois irá conter os dados: mensagem do alerta, protocolo, ip de origem, ip de 

destino, porta de origem e porta de destino, para ser repassado ao Zabbix. Nesta situação 

encontrada, a Figura 35 demonstra a criação do item alertas no frontend web do Zabbix. 
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Figura 35. Criação do item alertas do tipo Zabbix Agent para template SNORT TEMPLATE 

SNORT 

Fonte: Autor 

Após a criação do item deve-se associar uma trigger a mesma. Conforme a Figura 36 

demonstra. 

Figura 36. Configuração da trigger [SNORT] EXISTE ALERTAS 

Fonte: Autor 

Basicamente, a trigger informada acima, irá disparar quando existir eventos no NIDS 

SNORT (i.e., dados gerados pelo item alertas ilustrado na Figura 35), que foram definidos 

anteriormente como o tipo texto. Contudo, com a não existência de alerta (s), não será 

disparada. 



47 
 

Para objetivo de monitoramento, o valor de intervalo entre as coletas foi reduzido para 

cinquenta segundos. Contudo, no monitoramento complementar foram criados itens do tipo 

Zabbix Trapper. A próxima subseção faz os devidos esclarecimentos. 

6.7.3 Itens Traps Zabbix Monitorados 

Com o Zabbix Trapper, em vez de solicitar ao agente zabbix os valores definidos no 

lado do servidor, a localização monitorada pode decidir quais os itens a serem enviados e com 

qual intervalo de tempo serão feitas as coletas. Esta característica faz com que o servidor Zabbix 

consiga receber os dados de eventos no NIDS SNORT assim que os mesmos forem gerados, 

sem esperar por um tempo padrão de coleta e atualização das informações. Para isso é 

necessário configurar o arquivo do Zabbix Server, para aceitar as trappers, conforme ilustrado 

na Figura 37. 

Figura 37. Configuração a ser utilizada pelo Servidor Zabbix 

 

Fonte: Autor 

Após a configuração do arquivo servidor Zabbix, podemos dar início a criação dos itens 

na interface gráfica do Zabbix. A Figura 38 mostra a criação do item [SNORT] DOS, para a 

obtenção dos valores dos eventos tipo DoS. 

Figura 38. Criação do item [SNORT] DOS 

Fonte: Autor 
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Já na Figura 39, é demonstrada a criação da trigger a ser acionada após acontecimento 

de evento ou eventos do tipo DoS. 

Figura 39. Configuração da trigger 

Fonte: Autor 

Respectivamente, a criação de itens e trappers para os ataques Pingflood e Portscan 

seguem o mesmo padrão mostrado para o ataque DoS. 

Conforme a Figura 40, para existir o acionamento do evento deve-se associar a uma 

trigger.  

Figura 40. Trigger [SNORT] EXISTE PINGFLOOD 

Fonte: Autor 
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Logo após a criação do item temos que associar a configuração de uma trigger. A trigger 

foi criada conforme a Figura 41.  

  Figura 41. Configuração da trigger [SNORT] EXISTE PORTSCAN 

Fonte: Autor 

6.7.4 Criação de gráficos para coleta de dados 

A pesquisa tem configurações para coleta de dados e alertas básicos, que indica quando 

existem eventos do NIDS SNORT. Os processos desenvolvidos neste trabalho para a integração 

e comunicação, vistos anteriormente, permitiram a visualização dos dados coletados em 

formato de gráfico e texto. Para uma boa visão dos dados e tomada de decisões mais rápidas, os 

relatórios gráficos demonstram com maior apelo visual e ao mesmo tempo de forma quantitativa os 

eventos que estão ocorrendo. Para a criação dos gráficos foram seguidos os passos, como 

demonstra a Figura 42. 

Figura 42. Passos a serem seguidos para criação dos gráficos 

Fonte: Autor 
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Foi iniciado a criação do gráfico para o monitoramento do alerta DoS. A Figura 43 faz 

a demonstração, e seguindo o mesmo padrão para os ataques Pingflood e Portscan. 

Figura 43. Criação do gráfico [SNORT] DOS 

Fonte: Autor 

Os gráficos criados são básicos, para visualizar dados de um único item não deixando 

comparar dados de vários itens. O tratamento de comparação e associação será dada por um 

gráfico contendo os itens: [SNORT] DOSTOTAL, [SNORT] PINGFLOOD e [SNORT] 

PORTSCANTOTAL. A Figura 44 demonstra a devida criação. 

Figura 44. Criação de gráfico distribuído 

Fonte: Autor 
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6.8 RESULTADOS DE MONITORAMENTO 

Após ter desenvolvido e configurado toda a solução integrada de monitoramento com Snort e 

Zabbix, foram realizados testes de invasão para verificar a efetividade do trabalho proposto. A Figura 

45 demonstra alguns eventos reportados na tela principal do Zabbix após a injeção de ataques relatada 

na Seção 6.3.  É importante citar que os eventos são exibidos com seus respectivos níveis de severidade. 

Baseando-se em boas práticas de ITIL7, os níveis de severidade das triggers ajudam a salientar que 

existem incidentes a serem analisados, e permitem estabelecer prioridades para a análise e possível 

solução dos mesmos. 

Figura 45. Alertas de incidentes no painel de controle do Zabbix 

 

Fonte: Autor 

A Figura 46 visa coletar dados em tempo real sobre as várias tentativas de negação de 

serviço. Após a geração destes, a interface web do Zabbix permite alterar o período entre o 

intervalo das coletas. Fomentando a análise desses dados, entre os períodos de ataques 

direcionados a rede alvo.  

 

 

                                                           
7Fonte:  https://www.exin.com/br/pt/qualification-program/itilr?language_content_entity=pt-br 
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Figura 46. Eventos do tipo DoS 

Fonte: Autor 

No entanto, Figura 47 a ser visualizada é o tipo de evento PingFlood. A ilustração 

demonstra que iniciou-se a coleta dos dados com o intervalo crescente em um, o Zabbix 

entendeu que a coleta dos dados iniciava neste valor. É importante ressaltar que estes dados são 

enviados via Zabbix Sender e o Zabbix Server entende que não existia valores anteriores, pois 

foi uma coleta inicial. 

Figura 47. Eventos do tipo PingFlood 

Fonte: Autor 

De forma semelhante a ilustração 56, mas com o tipo de evento diferente a Figura 48 

demonstra a coleta de dados do tipo PortScan.  



53 
 

Figura 48. Eventos do tipo PortScan 

Fonte: Autor 

Na Figura 49 é possível observar a proporção dos tipos de alertas gerados, com suas 

respectivas quantidades totais de eventos. No experimento que realizamos, gerou-se uma 

quantidade igual de ataques do tipo PingFlood e PortScan (9 eventos para cada), e uma 

quantidade menor (4 eventos) do tipo DoS. Esse tipo de gráfico é muito importante para a 

tomada de decisões, pois permite ao administrador da rede saber quais aspectos da rede devem 

ser reforçados, por serem os maiores alvos de ataques. Gráficos desta natureza também podem 

ser usados para saber quais regras do SNORT podem precisar de um maior refinamento, por 

estarem relacionadas com os passos seguintes que os possíveis atacantes dariam caso uma das 

vulnerabilidades fosse efetivamente explorada. 

Figura 49. Gráfico circular com totais para cada tipo de evento 

 
Fonte: Autor 
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A solução aqui proposta também permite a visualização dos alertas de forma mais 

detalhadas em formato de texto. A Figura 50 demonstra os eventos coletados, acessados através 

da opção de histórico de eventos no frontend do Zabbix. Ressalta-se que através desta opção, o 

administrador da rede consegue ter acesso às principais informações sobre cada incidente de 

forma concisa e rápida. Isso evita ter de acessar outra ferramenta apenas para visualizar o log 

do Snort, que por ser ainda mais detalhado pode tornar lento o processo de investigação de 

incidentes de segurança. 

Figura 50. Histórico de eventos 

Fonte: Autor 
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7 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de propor um monitoramento integrado 

entre desempenho e segurança dos ativos nas redes de computadores. Para tal, utiliza-se aqui 

principalmente as ferramentas Snort e Zabbix, uma trazendo a finalidade de aumentar a 

segurança das informações por meio do sistema de detectação de intruso baseado em rede e a 

outra o monitoramento dos ativos em tempo real, com possibilidade de visualização de 

informações na forma de gráficos.  

Para existir esta estrutura de integração, foi preciso a utilização da linguagem Java para 

o desenvolvimento da solução que faz a leitura dos alertas do Snort. O integrador aqui 

desenvolvido, juntamente com trappers e agentes, estabelece uma comunicação com o Zabbix 

para registrar e exibir as ocorrências que foram geradas pelo NIDS SNORT, com o acionamento 

das triggers na identificação de incidentes, e relatórios gráficos resultantes da coleta de dados. 

Desta forma, demonstrou-se a viabilidade da integração proposta. Vale ressaltar que o 

monitoramento de segurança com qualquer NIDS implica na necessidade de uma atualização 

constante do banco de incidentes pelo administrador, possibilitando a definição de estratégias 

e tomada de decisões contra incidentes potenciais. 

Com as soluções aqui propostas, e os resultados obtidos, este trabalho sugere a 

possibilidade de se desenvolver outros tipos de monitoramento com a integração de dados 

advindos de ferramentas HIDSs (ex: OSSEC), ou outras que garantam um grau maior de 

segurança dos sistemas de informação.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - BD Incidentes 

 

CREATE DATABASE `Incidentes` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; 

 

create table znort( 

codigoznort          int auto_increment not null primary key, 

datatempoznort         timestamp     not null, 

mensagemznort         varchar(30)     not null,                 

protocoloznort         varchar(05)     not null, 

iporigemznort          varchar(20)  not null,                 

ipdestinoznort          varchar(20)  not null,                 

portaorigemznort      varchar(07)  not null, 

portadestinoznort      varchar(07)  not null 

); 

APÊNDICE B – Diagrama de Classe ZabbixSnortAlertas 

 

Os Arquivos do projeto Java, podem ser obtidos através do Link: 

https://drive.google.com/open?id=1eDypvLt4CwlqrS5aPz04KJK52sN507YQ 

https://drive.google.com/open?id=1eDypvLt4CwlqrS5aPz04KJK52sN507YQ
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ANEXO 

 

ANEXO A - zabbixsnort.sh 

#!/bin/bash 

 

#Comandos para listar ips do DISCOVERY 

DCHECKID=`mysql -u zabbix -pzabbix -e"use zabbix; 

select dcheckid 

from dservices  

order by dserviceid  

desc limit 1;"| tail -n1` 

 

echo $DCHECKID  

 

NAME=`mysql -u zabbix -pzabbix -e"use zabbix; 

select name 

from drules  

where druleid =  

(select druleid from dchecks where dcheckid = $DCHECKID);" | tail -n1` 

 

echo $NAME 

 

echo `mysql zabbix -u zabbix -pzabbix -e"use zabbix; 

select ip  

from dservices  

where dcheckid = $DCHECKID ;"| sed ' 1d'` >  /opt/alertas/contemlistips 

 

#Parte iniciada da analise dos arquivos com a obtencao 

#dos ip's detalhados para o arquivo ipconfig.conf contido no snort.conf 

 

sed 's/ /,/g;' /opt/alertas/contemlistips | tr , "\n" | sort -n | tr "\n" , | sed -e 's/[ \,]*$//; 1s/^/[/' -e 

's/$/,/' -e '$s/,$/]/;'  > /opt/alertas/ips 

 

echo 'var HOME_NET '                       >  /opt/alertas/arquivoips  

cat /opt/alertas/ips           | sed -n '1p'           >> /opt/alertas/arquivoips 

cat /opt/alertas/arquivoips   | sed ':a;N;s/\n//g;ta' >  /etc/snort/ipconfig.conf 

 

#ativacao do Snort em modo NIDS 

snort -A fast -D -i enp0s3 -c /etc/snort/snort.conf  
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ANEXO B - snort.conf 

#-------------------------------------------------- 

#   VRT Rule Packages Snort.conf 

# 

#   For more information visit us at: 

#     http://www.snort.org                   Snort Website 

#     http://vrt-blog.snort.org/    Sourcefire VRT Blog 

# 

#     Mailing list Contact:      snort-sigs@lists.sourceforge.net 

#     False Positive reports:    fp@sourcefire.com 

#     Snort bugs:                bugs@snort.org 

# 

#     Compatible with Snort Versions: 

#     VERSIONS : 2.9.9.0 

# 

#     Snort build options: 

#     OPTIONS : --enable-gre --enable-mpls --enable-targetbased --enable-ppm --enable-

perfprofiling --enable-zlib --enable-active-response --enable-normalizer --enable-reload --

enable-react --enable-flexresp3 

# 

#     Additional information: 

#     This configuration file enables active response, to run snort in 

#     test mode -T you are required to supply an interface -i <interface> 

#     or test mode will fail to fully validate the configuration and 

#     exit with a FATAL error 

#-------------------------------------------------- 

 

################################################### 

# This file contains a sample snort configuration.  

# You should take the following steps to create your own custom configuration: 

# 

#  1) Set the network variables. 

#  2) Configure the decoder 

#  3) Configure the base detection engine 

#  4) Configure dynamic loaded libraries 

#  5) Configure preprocessors 

#  6) Configure output plugins 

#  7) Customize your rule set 

#  8) Customize preprocessor and decoder rule set 

#  9) Customize shared object rule set 

################################################### 

 

################################################### 

# Step #1: Set the network variables.  For more information, see README.variables 

################################################### 

 

http://www.snort.org/
http://vrt-blog.snort.org/
mailto:snort-sigs@lists.sourceforge.net
mailto:fp@sourcefire.com
mailto:bugs@snort.org
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# Setup the network addresses you are protecting 

# Conteudo de  ips da rede Local-Network contido no arquivo ipconfig.conf 

include ipconfig.conf 

 

# Set up the external network addresses. Leave as "any" in most situations 

ipvar EXTERNAL_NET any 

 

# List of DNS servers on your network  

ipvar DNS_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of SMTP servers on your network 

ipvar SMTP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of web servers on your network 

ipvar HTTP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of sql servers on your network  

ipvar SQL_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of telnet servers on your network 

ipvar TELNET_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of ssh servers on your network 

ipvar SSH_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of ftp servers on your network 

ipvar FTP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of sip servers on your network 

ipvar SIP_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of ports you run web servers on 

portvar HTTP_PORTS 

[80,81,311,383,591,593,901,1220,1414,1741,1830,2301,2381,2809,3037,3128,3702,4343,48

48,5250,6988,7000,7001,7144,7145,7510,7777,7779,8000,8008,8014,8028,8080,8085,8088,8

090,8118,8123,8180,8181,8243,8280,8300,8800,8888,8899,9000,9060,9080,9090,9091,9443,

9999,11371,34443,34444,41080,50002,55555] 

 

# List of ports you want to look for SHELLCODE on. 

portvar SHELLCODE_PORTS !80 

 

# List of ports you might see oracle attacks on 

portvar ORACLE_PORTS 1024: 

 

# List of ports you want to look for SSH connections on: 

portvar SSH_PORTS 22 
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# List of ports you run ftp servers on 

portvar FTP_PORTS [21,2100,3535] 

 

# List of ports you run SIP servers on 

portvar SIP_PORTS [5060,5061,5600] 

 

# List of file data ports for file inspection 

portvar FILE_DATA_PORTS [$HTTP_PORTS,110,143] 

 

# List of GTP ports for GTP preprocessor 

portvar GTP_PORTS [2123,2152,3386] 

 

# other variables, these should not be modified 

ipvar AIM_SERVERS 

[64.12.24.0/23,64.12.28.0/23,64.12.161.0/24,64.12.163.0/24,64.12.200.0/24,205.188.3.0/24,2

05.188.5.0/24,205.188.7.0/24,205.188.9.0/24,205.188.153.0/24,205.188.179.0/24,205.188.24

8.0/24] 

 

# Path to your rules files (this can be a relative path) 

# Note for Windows users:  You are advised to make this an absolute path, 

# such as:  c:\snort\rules 

var RULE_PATH         /etc/snort/rules 

var SO_RULE_PATH     /etc/snort/so_rules 

var PREPROC_RULE_PATH     /etc/snort/preproc_rules 

 

# If you are using reputation preprocessor set these 

# Currently there is a bug with relative paths, they are relative to where snort is 

# not relative to snort.conf like the above variables 

# This is completely inconsistent with how other vars work, BUG 89986 

# Set the absolute path appropriately 

var WHITE_LIST_PATH /etc/snort/rules/iplists 

var BLACK_LIST_PATH /etc/snort/rules/iplists 

 

################################################### 

# Step #2: Configure the decoder.  For more information, see README.decode 

################################################### 

 

# Stop generic decode events: 

config disable_decode_alerts 

 

# Stop Alerts on experimental TCP options 

config disable_tcpopt_experimental_alerts 

 

# Stop Alerts on obsolete TCP options 

config disable_tcpopt_obsolete_alerts 

 

# Stop Alerts on T/TCP alerts 
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config disable_tcpopt_ttcp_alerts 

 

# Stop Alerts on all other TCPOption type events: 

config disable_tcpopt_alerts 

 

# Stop Alerts on invalid ip options 

config disable_ipopt_alerts 

 

# Alert if value in length field (IP, TCP, UDP) is greater th elength of the packet 

# config enable_decode_oversized_alerts 

 

# Same as above, but drop packet if in Inline mode (requires enable_decode_oversized_alerts) 

# config enable_decode_oversized_drops 

 

# Configure IP / TCP checksum mode 

config checksum_mode: all 

 

# Configure maximum number of flowbit references.  For more information, see 

README.flowbits 

# config flowbits_size: 64 

 

# Configure ports to ignore  

# config ignore_ports: tcp 21 6667:6671 1356 

# config ignore_ports: udp 1:17 53 

 

# Configure active response for non inline operation. For more information, see 

REAMDE.active 

# config response: eth0 attempts 2 

 

# Configure DAQ related options for inline operation. For more information, see 

README.daq 

# 

# config daq: <type> 

# config daq_dir: <dir> 

# config daq_mode: <mode> 

# config daq_var: <var> 

# 

# <type> ::= pcap | afpacket | dump | nfq | ipq | ipfw 

# <mode> ::= read-file | passive | inline 

# <var> ::= arbitrary <name>=<value passed to DAQ 

# <dir> ::= path as to where to look for DAQ module so's 

 

# Configure specific UID and GID to run snort as after dropping privs. For more information 

see snort -h command line options 

# 

# config set_gid: 

# config set_uid: 
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# Configure default snaplen. Snort defaults to MTU of in use interface. For more information 

see README 

# 

# config snaplen: 

# 

 

# Configure default bpf_file to use for filtering what traffic reaches snort. For more 

information see snort -h command line options (-F) 

# 

# config bpf_file: 

# 

 

# Configure default log directory for snort to log to.  For more information see snort -h 

command line options (-l) 

# 

 

config logdir: /var/log/snort 

 

 

################################################### 

# Step #3: Configure the base detection engine.  For more information, see  README.decode 

################################################### 

 

# Configure PCRE match limitations 

config pcre_match_limit: 3500 

config pcre_match_limit_recursion: 1500 

 

# Configure the detection engine  See the Snort Manual, Configuring Snort - Includes - 

Config 

config detection: search-method ac-split search-optimize max-pattern-len 20 

 

# Configure the event queue.  For more information, see README.event_queue 

config event_queue: max_queue 8 log 5 order_events content_length 

 

################################################### 

## Configure GTP if it is to be used. 

## For more information, see README.GTP 

#################################################### 

 

# config enable_gtp 

 

################################################### 

# Per packet and rule latency enforcement 

# For more information see README.ppm 

################################################### 
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# Per Packet latency configuration 

#config ppm: max-pkt-time 250, \ 

#   fastpath-expensive-packets, \ 

#   pkt-log 

 

# Per Rule latency configuration 

#config ppm: max-rule-time 200, \ 

#   threshold 3, \ 

#   suspend-expensive-rules, \ 

#   suspend-timeout 20, \ 

#   rule-log alert 

 

################################################### 

# Configure Perf Profiling for debugging 

# For more information see README.PerfProfiling 

################################################### 

 

config profile_rules    : print 1000, sort total_ticks, filename 

/var/log/snort/snortperftest_rule.log 

config profile_preprocs : print all , sort total_ticks, filename 

/var/log/snort/snortperftest_preproc.log 

 

################################################### 

# Configure protocol aware flushing 

# For more information see README.stream5 

################################################### 

config paf_max: 16000 

 

################################################### 

# Step #4: Configure dynamic loaded libraries.   

# For more information, see Snort Manual, Configuring Snort - Dynamic Modules 

################################################### 

 

# path to dynamic preprocessor libraries 

dynamicpreprocessor directory /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/ 

 

# path to base preprocessor engine 

dynamicengine /usr/local/lib/snort_dynamicengine/libsf_engine.so 

 

# path to dynamic rules libraries 

dynamicdetection directory /usr/local/lib/snort_dynamicrules 

 

################################################### 

# Step #5: Configure preprocessors 

# For more information, see the Snort Manual, Configuring Snort - Preprocessors 

################################################### 
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# GTP Control Channle Preprocessor. For more information, see README.GTP 

# preprocessor gtp: ports { 2123 3386 2152 } 

 

# Inline packet normalization. For more information, see README.normalize 

# Does nothing in IDS mode 

preprocessor normalize_ip4 

preprocessor normalize_tcp: ips ecn stream 

preprocessor normalize_icmp4 

preprocessor normalize_ip6 

preprocessor normalize_icmp6 

 

# Target-based IP defragmentation.  For more inforation, see README.frag3 

preprocessor frag3_global: max_frags 65536 

preprocessor frag3_engine: policy windows detect_anomalies overlap_limit 10 

min_fragment_length 100 timeout 180 

 

# Target-Based stateful inspection/stream reassembly.  For more inforation, see 

README.stream5 

preprocessor stream5_global: track_tcp yes, \ 

   track_udp yes, \ 

   track_icmp no, \  

   max_tcp 262144, \ 

   max_udp 131072, \ 

   max_active_responses 2, \ 

   min_response_seconds 5 

preprocessor stream5_tcp: log_asymmetric_traffic no, policy windows, \ 

   detect_anomalies, require_3whs 180, \ 

   overlap_limit 10, small_segments 3 bytes 150, timeout 180, \ 

    ports client 21 22 23 25 42 53 79 109 110 111 113 119 135 136 137 139 143 \ 

        161 445 513 514 587 593 691 1433 1521 1741 2100 3306 6070 6665 6666 6667 6668 

6669 \ 

        7000 8181 32770 32771 32772 32773 32774 32775 32776 32777 32778 32779, \ 

    ports both 80 81 311 383 443 465 563 591 593 636 901 989 992 993 994 995 1220 1414 

1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7907 7000 7001 7144 7145 

7510 7802 7777 7779 \ 

        7801 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7914 7915 

7916 \ 

        7917 7918 7919 7920 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180 8243 

8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090 9091 9443 9999 11371 34443 34444 41080 

50002 55555 

preprocessor stream5_udp: timeout 180 

 

# performance statistics.  For more information, see the Snort Manual, Configuring Snort - 

Preprocessors - Performance Monitor 

preprocessor perfmonitor: time 300 file /var/log/snort/snort.stats pktcnt 10000 

 

# HTTP normalization and anomaly detection.  For more information, see 
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README.http_inspect 

preprocessor http_inspect: global iis_unicode_map unicode.map 1252 compress_depth 65535 

decompress_depth 65535 

preprocessor http_inspect_server: server default \ 

    http_methods { GET POST PUT SEARCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK 

NOTIFY POLL BCOPY BDELETE BMOVE LINK UNLINK OPTIONS HEAD DELETE 

TRACE TRACK CONNECT SOURCE SUBSCRIBE UNSUBSCRIBE PROPFIND 

PROPPATCH BPROPFIND BPROPPATCH RPC_CONNECT PROXY_SUCCESS 

BITS_POST CCM_POST SMS_POST RPC_IN_DATA RPC_OUT_DATA 

RPC_ECHO_DATA } \ 

    chunk_length 500000 \ 

    server_flow_depth 0 \ 

    client_flow_depth 0 \ 

    post_depth 65495 \ 

    oversize_dir_length 500 \ 

    max_header_length 750 \ 

    max_headers 100 \ 

    max_spaces 200 \ 

    small_chunk_length { 10 5 } \ 

    ports { 80 81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 

4343 4848 5250 6988 7000 7001 7144 7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 

8085 8088 8090 8118 8123 8180 8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 

9090 9091 9443 9999 11371 34443 34444 41080 50002 55555 } \ 

    non_rfc_char { 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 } \ 

    enable_cookie \ 

    extended_response_inspection \ 

    inspect_gzip \ 

    normalize_utf \ 

    unlimited_decompress \ 

    normalize_javascript \ 

    apache_whitespace no \ 

    ascii no \ 

    bare_byte no \ 

    directory no \ 

    double_decode no \ 

    iis_backslash no \ 

    iis_delimiter no \ 

    iis_unicode no \ 

    multi_slash no \ 

    utf_8 no \ 

    u_encode yes \ 

    webroot no 

 

# ONC-RPC normalization and anomaly detection.  For more information, see the Snort 

Manual, Configuring Snort - Preprocessors - RPC Decode 

preprocessor rpc_decode: 111 32770 32771 32772 32773 32774 32775 32776 32777 32778 

32779 no_alert_multiple_requests no_alert_large_fragments no_alert_incomplete 
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# Back Orifice detection. 

preprocessor bo 

 

# FTP / Telnet normalization and anomaly detection.  For more information, see 

README.ftptelnet 

preprocessor ftp_telnet: global inspection_type stateful encrypted_traffic no check_encrypted 

preprocessor ftp_telnet_protocol: telnet \ 

    ayt_attack_thresh 20 \ 

    normalize ports { 23 } \ 

    detect_anomalies 

preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp server default \ 

    def_max_param_len 100 \ 

    ports { 21 2100 3535 } \ 

    telnet_cmds yes \ 

    ignore_telnet_erase_cmds yes \ 

    ftp_cmds { ABOR ACCT ADAT ALLO APPE AUTH CCC CDUP } \ 

    ftp_cmds { CEL CLNT CMD CONF CWD DELE ENC EPRT } \ 

    ftp_cmds { EPSV ESTA ESTP FEAT HELP LANG LIST LPRT } \ 

    ftp_cmds { LPSV MACB MAIL MDTM MIC MKD MLSD MLST } \ 

    ftp_cmds { MODE NLST NOOP OPTS PASS PASV PBSZ PORT } \ 

    ftp_cmds { PROT PWD QUIT REIN REST RETR RMD RNFR } \ 

    ftp_cmds { RNTO SDUP SITE SIZE SMNT STAT STOR STOU } \ 

    ftp_cmds { STRU SYST TEST TYPE USER XCUP XCRC XCWD } \ 

    ftp_cmds { XMAS XMD5 XMKD XPWD XRCP XRMD XRSQ XSEM } \ 

    ftp_cmds { XSEN XSHA1 XSHA256 } \ 

    alt_max_param_len 0 { ABOR CCC CDUP ESTA FEAT LPSV NOOP PASV PWD QUIT 

REIN STOU SYST XCUP XPWD } \ 

    alt_max_param_len 200 { ALLO APPE CMD HELP NLST RETR RNFR STOR STOU 

XMKD } \ 

    alt_max_param_len 256 { CWD RNTO } \ 

    alt_max_param_len 400 { PORT } \ 

    alt_max_param_len 512 { SIZE } \ 

    chk_str_fmt { ACCT ADAT ALLO APPE AUTH CEL CLNT CMD } \ 

    chk_str_fmt { CONF CWD DELE ENC EPRT EPSV ESTP HELP } \ 

    chk_str_fmt { LANG LIST LPRT MACB MAIL MDTM MIC MKD } \ 

    chk_str_fmt { MLSD MLST MODE NLST OPTS PASS PBSZ PORT } \ 

    chk_str_fmt { PROT REST RETR RMD RNFR RNTO SDUP SITE } \ 

    chk_str_fmt { SIZE SMNT STAT STOR STRU TEST TYPE USER } \ 

    chk_str_fmt { XCRC XCWD XMAS XMD5 XMKD XRCP XRMD XRSQ } \  

    chk_str_fmt { XSEM XSEN XSHA1 XSHA256 } \ 

    cmd_validity ALLO < int [ char R int ] > \     

    cmd_validity EPSV < [ { char 12 | char A char L char L } ] > \ 

    cmd_validity MACB < string > \ 

    cmd_validity MDTM < [ date nnnnnnnnnnnnnn[.n[n[n]]] ] string > \ 

    cmd_validity MODE < char ASBCZ > \ 

    cmd_validity PORT < host_port > \ 
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    cmd_validity PROT < char CSEP > \ 

    cmd_validity STRU < char FRPO [ string ] > \     

    cmd_validity TYPE < { char AE [ char NTC ] | char I | char L [ number ] } > 

preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp client default \ 

    max_resp_len 256 \ 

    bounce yes \ 

    ignore_telnet_erase_cmds yes \ 

    telnet_cmds yes 

 

 

# SMTP normalization and anomaly detection.  For more information, see README.SMTP 

preprocessor smtp: ports { 25 465 587 691 } \ 

    inspection_type stateful \ 

    b64_decode_depth 0 \ 

    qp_decode_depth 0 \ 

    bitenc_decode_depth 0 \ 

    uu_decode_depth 0 \ 

    log_mailfrom \ 

    log_rcptto \ 

    log_filename \ 

    log_email_hdrs \ 

    normalize cmds \ 

    normalize_cmds { ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO EMAL 

ESAM ESND ESOM ETRN EVFY } \ 

    normalize_cmds { EXPN HELO HELP IDENT MAIL NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT 

RSET SAML SEND SOML } \ 

    normalize_cmds { STARTTLS TICK TIME TURN TURNME VERB VRFY X-ADAT X-

DRCP X-ERCP X-EXCH50 } \ 

    normalize_cmds { X-EXPS X-LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN 

XLICENSE XQUE XSTA XTRN XUSR } \ 

    max_command_line_len 512 \ 

    max_header_line_len 1000 \ 

    max_response_line_len 512 \ 

    alt_max_command_line_len 260 { MAIL } \ 

    alt_max_command_line_len 300 { RCPT } \ 

    alt_max_command_line_len 500 { HELP HELO ETRN EHLO } \ 

    alt_max_command_line_len 255 { EXPN VRFY ATRN SIZE BDAT DEBUG EMAL 

ESAM ESND ESOM EVFY IDENT NOOP RSET } \ 

    alt_max_command_line_len 246 { SEND SAML SOML AUTH TURN ETRN DATA 

RSET QUIT ONEX QUEU STARTTLS TICK TIME TURNME VERB X-EXPS X-

LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN XLICENSE XQUE XSTA XTRN 

XUSR } \ 

    valid_cmds { ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO EMAL ESAM 

ESND ESOM ETRN EVFY } \  

    valid_cmds { EXPN HELO HELP IDENT MAIL NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT 

RSET SAML SEND SOML } \ 

    valid_cmds { STARTTLS TICK TIME TURN TURNME VERB VRFY X-ADAT X-
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DRCP X-ERCP X-EXCH50 } \ 

    valid_cmds { X-EXPS X-LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN 

XLICENSE XQUE XSTA XTRN XUSR } \ 

    xlink2state { enabled } 

 

# Portscan detection.  For more information, see README.sfportscan 

# preprocessor sfportscan: proto  { all } memcap { 10000000 } sense_level { low } 

 

# ARP spoof detection.  For more information, see the Snort Manual - Configuring Snort - 

Preprocessors - ARP Spoof Preprocessor 

preprocessor arpspoof 

# preprocessor arpspoof_detect_host: 192.168.40.1 f0:0f:00:f0:0f:00 

 

# SSH anomaly detection.  For more information, see README.ssh 

preprocessor ssh: server_ports { 22 } \ 

                  autodetect \ 

                  max_client_bytes 19600 \ 

                  max_encrypted_packets 20 \ 

                  max_server_version_len 100 \ 

                  enable_respoverflow enable_ssh1crc32 \ 

                  enable_srvoverflow enable_protomismatch 

 

# SMB / DCE-RPC normalization and anomaly detection.  For more information, see 

README.dcerpc2 

preprocessor dcerpc2: memcap 102400, events [co ] 

preprocessor dcerpc2_server: default, policy WinXP, \ 

    detect [smb [139,445], tcp 135, udp 135, rpc-over-http-server 593], \ 

    autodetect [tcp 1025:, udp 1025:, rpc-over-http-server 1025:], \ 

    smb_max_chain 3, smb_invalid_shares ["C$", "D$", "ADMIN$"] 

 

# DNS anomaly detection.  For more information, see README.dns 

preprocessor dns: ports { 53 } enable_rdata_overflow 

 

# SSL anomaly detection and traffic bypass.  For more information, see README.ssl 

preprocessor ssl: ports { 443 465 563 636 989 992 993 994 995 7801 7802 7900 7901 7902 

7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 

7919 7920 }, trustservers, noinspect_encrypted 

 

# SDF sensitive data preprocessor.  For more information see README.sensitive_data 

preprocessor sensitive_data: alert_threshold 25 

 

# SIP Session Initiation Protocol preprocessor.  For more information see README.sip 

preprocessor sip: max_sessions 40000, \ 

   ports { 5060 5061 5600 }, \ 

   methods { invite \ 

             cancel \ 

             ack \ 
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             bye \ 

             register \ 

             options \ 

             refer \ 

             subscribe \ 

             update \ 

             join \ 

             info \ 

             message \ 

             notify \ 

             benotify \ 

             do \ 

             qauth \ 

             sprack \ 

             publish \ 

             service \ 

             unsubscribe \ 

             prack }, \ 

   max_uri_len 512, \ 

   max_call_id_len 80, \ 

   max_requestName_len 20, \ 

   max_from_len 256, \ 

   max_to_len 256, \ 

   max_via_len 1024, \ 

   max_contact_len 512, \ 

   max_content_len 2048  

 

# IMAP preprocessor.  For more information see README.imap 

preprocessor imap: \ 

   ports { 143 } \ 

   b64_decode_depth 0 \ 

   qp_decode_depth 0 \ 

   bitenc_decode_depth 0 \ 

   uu_decode_depth 0 

 

# POP preprocessor. For more information see README.pop 

preprocessor pop: \ 

   ports { 110 } \ 

   b64_decode_depth 0 \ 

   qp_decode_depth 0 \ 

   bitenc_decode_depth 0 \ 

   uu_decode_depth 0 

 

# Modbus preprocessor. For more information see README.modbus 

preprocessor modbus: ports { 502 } 

 

# DNP3 preprocessor. For more information see README.dnp3 
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preprocessor dnp3: ports { 20000 } \ 

   memcap 262144 \ 

   check_crc 

 

# Reputation preprocessor. For more information see README.reputation 

preprocessor reputation: \ 

   memcap 500, \ 

   priority whitelist, \ 

   nested_ip inner, \ 

   whitelist $WHITE_LIST_PATH/white_list.rules, \ 

   blacklist $BLACK_LIST_PATH/black_list.rules  

 

################################################### 

# Step #6: Configure output plugins 

# For more information, see Snort Manual, Configuring Snort - Output Modules 

################################################### 

 

# unified2  

# Recommended for most installs 

# output unified2: filename merged.log, limit 128, nostamp, mpls_event_types, 

vlan_event_types 

 

# Additional configuration for specific types of installs 

output alert_unified2: filename snort.alert, limit 128, nostamp 

output log_unified2: filename snort.log, limit 128, nostamp  

 

# syslog 

# output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT 

 

# pcap 

# output log_tcpdump: tcpdump.log 

 

# metadata reference data.  do not modify these lines 

include classification.config 

include reference.config 

 

 

################################################### 

# Step #7: Customize your rule set 

# For more information, see Snort Manual, Writing Snort Rules 

# 

# NOTE: All categories are enabled in this conf file 

################################################### 

 

# Local propicio das regras definidas para esta pesquisa 

include $RULE_PATH/local.rules 
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#include $RULE_PATH/app-detect.rules 

#include $RULE_PATH/attack-responses.rules 

#include $RULE_PATH/backdoor.rules 

#include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

#include $RULE_PATH/blacklist.rules 

#include $RULE_PATH/botnet-cnc.rules 

#include $RULE_PATH/browser-chrome.rules 

#include $RULE_PATH/browser-firefox.rules 

#include $RULE_PATH/browser-ie.rules 

#include $RULE_PATH/browser-other.rules 

#include $RULE_PATH/browser-plugins.rules 

#include $RULE_PATH/browser-webkit.rules 

#include $RULE_PATH/chat.rules 

#include $RULE_PATH/content-replace.rules 

#include $RULE_PATH/ddos.rules 

#include $RULE_PATH/dns.rules 

#include $RULE_PATH/dos.rules 

#include $RULE_PATH/experimental.rules 

#include $RULE_PATH/exploit-kit.rules 

#include $RULE_PATH/exploit.rules 

#include $RULE_PATH/file-executable.rules 

#include $RULE_PATH/file-flash.rules 

#include $RULE_PATH/file-identify.rules 

#include $RULE_PATH/file-image.rules 

#include $RULE_PATH/file-multimedia.rules 

#include $RULE_PATH/file-office.rules 

#include $RULE_PATH/file-other.rules 

#include $RULE_PATH/file-pdf.rules 

#include $RULE_PATH/finger.rules 

#include $RULE_PATH/ftp.rules 

#include $RULE_PATH/icmp-info.rules 

#include $RULE_PATH/icmp.rules 

#include $RULE_PATH/imap.rules 

#include $RULE_PATH/indicator-compromise.rules 

#include $RULE_PATH/indicator-obfuscation.rules 

#include $RULE_PATH/indicator-shellcode.rules 

#include $RULE_PATH/info.rules 

#include $RULE_PATH/malware-backdoor.rules 

#include $RULE_PATH/malware-cnc.rules 

#include $RULE_PATH/malware-other.rules 

#include $RULE_PATH/malware-tools.rules 

#include $RULE_PATH/misc.rules 

#include $RULE_PATH/multimedia.rules 

#include $RULE_PATH/mysql.rules 

#include $RULE_PATH/netbios.rules 

#include $RULE_PATH/nntp.rules 

#include $RULE_PATH/oracle.rules 
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#include $RULE_PATH/os-linux.rules 

#include $RULE_PATH/os-other.rules 

#include $RULE_PATH/os-solaris.rules 

#include $RULE_PATH/os-windows.rules 

#include $RULE_PATH/other-ids.rules 

#include $RULE_PATH/p2p.rules 

#include $RULE_PATH/phishing-spam.rules 

#include $RULE_PATH/policy-multimedia.rules 

#include $RULE_PATH/policy-other.rules 

#include $RULE_PATH/policy.rules 

#include $RULE_PATH/policy-social.rules 

#include $RULE_PATH/policy-spam.rules 

#include $RULE_PATH/pop2.rules 

#include $RULE_PATH/pop3.rules 

#include $RULE_PATH/protocol-finger.rules 

#include $RULE_PATH/protocol-ftp.rules 

#include $RULE_PATH/protocol-icmp.rules 

#include $RULE_PATH/protocol-imap.rules 

#include $RULE_PATH/protocol-pop.rules 

#include $RULE_PATH/protocol-services.rules 

#include $RULE_PATH/protocol-voip.rules 

#include $RULE_PATH/pua-adware.rules 

#include $RULE_PATH/pua-other.rules 

#include $RULE_PATH/pua-p2p.rules 

#include $RULE_PATH/pua-toolbars.rules 

#include $RULE_PATH/rpc.rules 

#include $RULE_PATH/rservices.rules 

#include $RULE_PATH/scada.rules 

#include $RULE_PATH/scan.rules 

#include $RULE_PATH/server-apache.rules 

#include $RULE_PATH/server-iis.rules 

#include $RULE_PATH/server-mail.rules 

#include $RULE_PATH/server-mssql.rules 

#include $RULE_PATH/server-mysql.rules 

#include $RULE_PATH/server-oracle.rules 

#include $RULE_PATH/server-other.rules 

#include $RULE_PATH/server-webapp.rules 

#include $RULE_PATH/shellcode.rules 

#include $RULE_PATH/smtp.rules 

#include $RULE_PATH/snmp.rules 

#include $RULE_PATH/specific-threats.rules 

#include $RULE_PATH/spyware-put.rules 

#include $RULE_PATH/sql.rules 

#include $RULE_PATH/telnet.rules 

#include $RULE_PATH/tftp.rules 

#include $RULE_PATH/virus.rules 

#include $RULE_PATH/voip.rules 
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#include $RULE_PATH/web-activex.rules 

#include $RULE_PATH/web-attacks.rules 

#include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

#include $RULE_PATH/web-client.rules 

#include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 

#include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

#include $RULE_PATH/web-iis.rules 

#include $RULE_PATH/web-misc.rules 

#include $RULE_PATH/web-php.rules 

#include $RULE_PATH/x11.rules 

 

################################################### 

# Step #8: Customize your preprocessor and decoder alerts 

# For more information, see README.decoder_preproc_rules 

################################################### 

 

# decoder and preprocessor event rules 

# include $PREPROC_RULE_PATH/preprocessor.rules 

# include $PREPROC_RULE_PATH/decoder.rules 

# include $PREPROC_RULE_PATH/sensitive-data.rules 

 

################################################### 

# Step #9: Customize your Shared Object Snort Rules 

# For more information, see http://vrt-blog.snort.org/2009/01/using-vrt-certified-shared-

object-rules.html 

################################################### 

 

# dynamic library rules 

# include $SO_RULE_PATH/bad-traffic.rules 

# include $SO_RULE_PATH/chat.rules 

# include $SO_RULE_PATH/dos.rules 

# include $SO_RULE_PATH/exploit.rules 

# include $SO_RULE_PATH/icmp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/imap.rules 

# include $SO_RULE_PATH/misc.rules 

# include $SO_RULE_PATH/multimedia.rules 

# include $SO_RULE_PATH/netbios.rules 

# include $SO_RULE_PATH/nntp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/p2p.rules 

# include $SO_RULE_PATH/smtp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/snmp.rules 

# include $SO_RULE_PATH/specific-threats.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-activex.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-client.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-iis.rules 

# include $SO_RULE_PATH/web-misc.rules 

http://vrt-blog.snort.org/2009/01/using-vrt-certified-shared-object-rules.html
http://vrt-blog.snort.org/2009/01/using-vrt-certified-shared-object-rules.html
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# Event thresholding or suppression commands. See threshold.conf  

# include threshold.conf 

 

 


