
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

 

 

 

 

 

Alessandro de Oliveira Marques

 

 

 

 

 

 

, 23/12/05
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>Alessandro de Oliveira Marque</o:Author>
  <o:Template>Normal</o:Template>
  <o:LastAuthor>Unit </o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>31</o:TotalTime>
  <o:LastPrinted>2002-01-03T01:53:00Z</o:LastPrinted>
  <o:Created>2002-05-14T16:46:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2002-05-14T16:46:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>39</o:Pages>
  <o:Words>6696</o:Words>
  <o:Characters>38171</o:Characters>
  <o:Company>Alessandro de Oliveira Marque</o:Company>
  <o:Lines>318</o:Lines>
  <o:Paragraphs>76</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>46876</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>9.2812</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Print</w:View>
  <w:Zoom>BestFit</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
  <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
  <w:UseMarginsForDrawingGridOrigin/>
  <w:Compatibility>
   <w:FootnoteLayoutLikeWW8/>
   <w:ShapeLayoutLikeWW8/>
   <w:AlignTablesRowByRow/>
   <w:ForgetLastTabAlignment/>
   <w:LayoutRawTableWidth/>
   <w:LayoutTableRowsApart/>
  </w:Compatibility>
  <w:DoNotOptimizeForBrowser/>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->



 

Uberlândia, Dezembro/2001.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

 

 

 

 

Alessandro de Oliveira Marques

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação do 
Centro Universitário do Triângulo - Unit, como requisito básico à 
obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação, sob a 
orientação do Prof. Marcos Ferreira da Silva, Msc.

 

 

 

 

 

 

Uberlândia, Dezembro/2001.



SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

 

 

 

 

 

Alessandro de Oliveira Marques

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação do Centro Universitário do Triângulo - 
Unit, como requisito básico à obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

 

 

 

 

 

Marcos Ferreira da Silva, Msc.

(Orientador )

 

Alex Dias, Msc.

(Avaliador )

 

Marcos Ferreira de Rezente, Dsc.

(Coordenador de Curso)

 

 



 

 

 

Uberlândia, Dezembro/2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço à Deus que me dá força e sabedoria em todos os momentos da minha vida, à minha 
família que esteve presente, me apoiando para que toaos os meus objetivos fossem alcançandos e ao 
professor Marcos Ferreira da Silva pela sua dedicação e apoio que contribuiu para a confecção deste 
trabalho. 



RESUMO

 

 

            Este trabalho teve, como objetivo, a análise de segurança, na área de detecção de 

intrusão. Na atualidade, o que mais cresce no mundo da informática é a criminalidade em 

sistemas computacionais. Existem várias ferramentas de invasão de fácil acesso, basta para 

isso procurar na internet. Hoje para invadir ou atacar um sistema, não precisa ser um hacker 

famoso, experiente, basta saber utilizar as ferramentas que estão disponíveis na internet. Esse 

crescimento da criminalidade fez com que os administradores de rede se preocupassem em 

minimizar da melhor forma possível as vulnerabilidades do sistema utilizando o conceito da 

política de segurança, de modo que organize idéias sobre a segurança, determine o que é ou 

não seguro á rede. Para ter um sistema seguro é importante entender a funcionalidade dos 

protocolos IP e TCP. Eles são responsáveis pela comunicação de duas ou mais máquinas. 

Controlam toda a informação que é passada de uma rede a outra, manipula o endereçamento 

contido nos protocolos, a fragmentação de dados e a checagem de erros. Com o estudo da 

transmissão de dados, dos protocolos IP e TCP e com a preocupação de minimizar a 

criminalidade é que surgiu o sistema de detecção de intrusão (IDS), que é um sistema para 

detectar tentativas de invasão em tempo real. O IDS se divide em dois métodos de 

monitoração, que são IDS baseado em rede (NIDS) e o IDS baseado em host (HIDS). O IDS 

possui duas abordagens que são à preempitiva e a reacionária. A preempitiva ouve o tráfego 

da rede e analisa os pacotes, enquanto a reacionária, simplesmente observa os logs em vez de 

ouvir o tráfego de rede. Mas como todo sistema, o IDS tem seus pontos de vulnerabilidade. 
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1 - INTRODUÇÃO

 

            Esse trabalho teve, como objetivo, a análise de segurança, na área de detecção de intrusão.

 

No passado ver máquinas se comunicando era um sonho. Hoje essa realidade tornou 

um  pesadelo  para  as  grandes  empresas,  a  cada  momento  os  números  de  ataques  vão 

crescendo, com isso as empresas estão perdendo dinheiro e até mesmo a  sua credibilidade.

 

            O capítulo 2, vem mostrar como o administrador de rede organiza, formula idéias para 

uma  boa  política  de  segurança.  Também  é  estudado  o  conceito  e  a  funcionalidade  dos 

protocolos de comunicação TCP/IP e alguns tipos de invasão.

            



O  capítulo  3  apresenta  o  sistema  de  detecção  de  intrusão  (IDS)  que  é  sistema 

inteligente para detectar tentativas de invasão em tempo real. Também são apresentados os 

conceitos, as definições, os analisadores de eventos, as abordagens, os tipos que são baseado 

em rede e host com as vantagens e as desvantagens e as vulnerabilidade do IDS.

            

O capítulo 4 já mostra algumas ferramentas de IDS, aqui será mostrado as diversidade 

que existe entre ferramentas, mas com o mesmo objetivo que é detectar o invasor.

 

                

 

 

 

 

2 - Segurança em Redes

 

 

 

Atacar um computador hoje é bem mais fácil  que muita gente pensa. Através do uso 

das ferramentas de invasão que podem ser achadas em vários sites  de Hackers. Para evitar 

que estes ataques aconteçam é que usam o conceito de Segurança em Redes.

            

Segurança tem o significado de minimizar a vulnerabilidade e a fraqueza que pode ser 

usada para violar um sistema de informação.

            

A segurança  está voltada à necessidade de proteção contra o acesso ou manipulação 

de informações confidencias por pessoas não autorizadas. O administrador tem o dever de 



identificar os principais problemas de segurança no seu domínio e empregando o mecanismo 

para solucioná-los, formalizado nos termos de uma boa política de segurança.

 

2.1 – O que é uma Política de Segurança ?

 

            É um conjunto de decisões que um administrador de rede toma ou deixa de tomar e que, 

coletivamente,  determinam  a  postura  de  uma  organização  em  relação  à  segurança, 

determinando o que é seguro ou não à rede, deixando claro as funcionalidades que a rede irá 

fornecer e a 

facilidade  de utilizá-la. É impossível fazer uma boa política de segurança, 

sem antes tomar uma decisão, observando-se as metas de segurança. Até determinar quais 

são as  metas a serem tomadas, não será possível fazer o uso de qualquer ferramenta de 

segurança pois não se sabe quais restrições impor.

            Os objetivos do administrador de sistemas devem ser comunicados a todos os usuários, pessoal 
operacional, e gerentes, através de um conjunto de regras de segurança, chamado de "política de 
segurança".

 

 

2.1.1 – Propósito  da Política de Segurança

 

            A política de segurança tem como propósito informar  aos seus usuários, gerentes e 

equipes, as suas obrigações para a proteção da tecnologia e do acesso às informações e 

oferecer um ponto de referencia onde se possa configurar, auditar sistemas computacionais e 

redes, para que sejam adequados aos requisitos propostos.

 

 

2.2 – Conceito de IP e TCP

 



            Não tem como se falar de rede e Internet, sem lembrar dos protocolos IP e o TCP. Sem 

eles o que seria  dos e-mail,  chat, das compras on-line e o que seria das empresas se não 

existisse os servidores, computadores se comunicando, etc.

            

Muitos  não  sabem que  são  dois  protocolos  diferentes,  criados  com a  finalidade  de 

realizar a comunicação de computadores, com a função de controlar toda informação que é 

passada  de  uma  rede  a  outra,  manipulando  o  endereçamento  contido  nos  pacotes,  a 

fragmentação de dados e a checagem de erros[6].

 

2.2.1 – Protocolo IP

            

O IP tem como finalidade executar uma comunicação fim a fim entre dois Hosts, o IP é 

um protocolo não orientado a conexão, isso quer dizer que ele não traz segurança no envio do 

datagrama (dados) que são enviados sem a confirmação de que chegaram ao destino correto. 

Todo computador ligado à rede tem um número IP, mas o IP não identifica  um computador 

individual mais sim uma conexão à inter-rede. 

 

 

O endereço de IP é representado por número decimal, que é composto de 4 valores 

decimais no intervalo de 0 a 255 separados por um ponto (.), cada valor representa 8 bits de 

endereço, os valores juntos representam os 32 bits de endereço. Um exemplo de endereço é 

192.165.33.70, sendo o mesmo dividido em duas partes, a primeira parte para o identificador 

da rede e  a segunda para o identificador de host (Computador)[3].

 

A divisão é feita em classe de endereço, onde a classe determina quantos bits vão para 

o identificador de rede e quantos vão para o identificador do host. Essa divisão é de acordo 

com seu endereço. Temos cinco classes de endereço, as classes A, B e C  que são para o uso 

geral; as classes D,E que são reservada para outros propósitos e uso futuro. As classes não 

tem especificação para fazer uma comunicação, o computador da classe A pode se comunicar 

com o computador da classe B, o computador da classe B com o computador com o da classe 



C, então computadores de classes diferente podem se comunicar entre si[3]. 

 

 

2.2.1.1. - Classe A

 

A identificação do endereço IP da classe A é número zero (0) que é o bit  mais 

significativo. Os  próximos  sete (7) bits identificam a  rede e os vinte e quatro  (24)  bits  

restantes  identificam o host (o micro local). Essa classe é usada para redes de grande porte, 

cada endereço de rede tem a capacidade de endereçar cerca de 16 milhões de hosts.

Exemplo: Um  número de  IP 105.80.9.150 no  ponto decimal  tem  como representação binária 
01101001.01010000.00001001.10010110, o bit 31 é o 0 indicando que realmente o computador é de uma 
rede de classe A. Então o computador reside na rede 105 e o host 80.9.150. 

 

 

Observe a representação na figura 2.1
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Figura 2.1 – Identificação do IP e host na Classe A

 

 

 

 

2.2.1.2 - Classe B

 

A identificação do endereço de IP na classe B é dado por um bit 1 mais significativo com 

o próximo bit de ordem mais alta definida como 0. Os próximos quatorze (14) bits identificam a 

rede e os dezesseis (16) bits restantes identificam o host. Nessa classe cada endereço de 

rede  tem a capacidade de endereçar cerca de 65 mil hosts.

 

Exemplo: Um número de  IP 166.80.9.150  no  ponto  decimal  tem  como representação 

binária 10100110.01010000.00001001.10010110, o bit 31 é o 1 e o bit 30 é o 0  indicando  que  

realmente o  computador é  de  uma rede de classe B. Nesse caso o Computador reside na 

rede 166.80 e host 9.150 .

Observe a representação na figura 2.2
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Figura 2.2 – Identificação do IP e host na Classe B
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2.2.1.3 - Classe C

 

A identificação de endereço de IP na classe C é dado por uma seqüência de bits de ordem mais alta de um 
0, os próximos vinte e um (21) bits identifica a rede e os oitos (8) bits restantes identificam o host. Nessa 
classe cada endereço de rede  tem a capacidade de endereçar cerca de 254 host.

 

Exemplo: Um número de  IP 197.80.9.150  no  ponto  decimal  tem  como

 representação binária 11010001.01010000.00001001.10010110, o bit 31 é o 1 e o bit 30  é  o  

1  indicando que  realmente o computador é de uma rede de classe C. Nesse caso o 

computador reside na rede  197.80.9 e o host 150.

 

Observe a representação na figura 2.3

 

ID da 

Classe
ID da 
Rede

ID 

Host

 

 

11

0

10001. 

0101000

0. 

0000100

1

1001011

0

 

Figura 2.3 – Identificação do IP e host na Classe C

2.2.1.4 – Máscaras de Sub-rede
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As máscaras são utilizadas para definir uma nova linha divisória, dando informação a um 

determinado sistema de computador quantos bits em seus endereços IP  foram destinados 

para a rede e quantos foram para o host.  É representado pela notação de ponto decimal como 

no endereço IP.  A rede é mascarada por  bits representados pelo numero 1.  No endereço 

classe A, possui 8 bits de rede e 24 bits de host, os 8 bits ficariam com 11111111 que são 

traduzidos em 255 decimal. A máscara de sub-rede da classe A é, então, 255.0.0.0, na rede de 

classe B a máscara de sub-rede é 255.255.0.0 e na rede de classe C a máscara de sub-rede é 

255.255.255.0.

 

2.2.1.5 – Roteamento

 

Um datagrama  enviado por um host qualquer não é capaz de chegar sozinho no destino, precisa de um ou 
mais roteadores , que recebe qualquer datagrama  enviado e verifica seu endereço de IP destino,  faz uma 
análise, e o datagrama é enviado para um gateway ou para o próprio destino. 

 

O roteamento é classificado em dois: Roteamento Direto e Roteamento Indireto segundo Dantas[6].

 

Ø      Roteamento Direto: Nesse caso, a transmissão de datagrama é  feita diretamente de 
uma máquina à outra, isso só ocorre se a duas máquinas estiverem na mesma rede. No roteamento 
direto não precisa passar por gateway, pois o remetente encapsula o datagrama num quadro  físico, 
liga o endereço IP destino ao endereço físico de hardware correspondente e envia o quadro resultante 
diretamente ao destino.

Ø      Roteamento Indireto: Neste caso, é preciso ter um “gateway”, onde o remetente 
identifica um gateway para o qual o datagrama deve ser enviado. Em seguida, o gateway deve enviar 
os  dados a máquina destino. 

 

Para entender o roteamento, observe a figura 2.4.
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197.80.9.2                                             197.80.9.3          

       

197.80.8.2

    

 

 

Figura 2.4 -  Conexão entre micros usando roteamento

 

Quando o Micro A envia um datagrama para o Micro B, a camada de IP capta a sub-rede, que nesse caso 
é 197.80.9.0,  verifica se os micros estão na mesma rede, se ambos estão na mesma rede, o datagrama  é 
enviado para o destino sem te que passar pelo gateway. Quando o Micro A envia um datagrama para o 
Micro C, a camada de IP mais uma vez faz a mesma verificação e nesse caso a sub-rede para a origem é 
197.80.9.0 e para o destino é 197.80.8.0, assim a camada de IP identificou que os micros residem em sub-
rede diferentes. O micro de origem não pode enviar o datagrama direto para o micro destino, o datagrama 
deve ser enviado direto para o gateway, o qual é um micro que possui dois endereço IP e que reside em 
duas sub-rede distintas. O datagrama primeiramente é enviado para o 197.80.9.1 e depois enviado para o 
Micro C.

 

 

2.2.2 - Protocolo TCP

 

O TCP é um protocolo orientado à conexão, isso implica que dois terminais das comunicações conversam 
amigavelmente antes que a transmissão de dados possa começar e com isso garante ao emissor que o 
receptor está ativo e pronto para aceitar os dados. O TCP tem como objetivo oferecer um serviço de 
transmissão confiável, recuperar informações perdidas, danificadas ou recebidas fora de seqüência, e 
diminui o atraso de transmissão dos dados. Ele utiliza o protocolo IP,  desta forma o TCP é responsável 
pela transferência segura de dados, procurando sempre garantir o sucesso da transmissão.

 

O TCP permite que múltiplos programas de aplicação, por exemplo correio eletrônico, se comuniquem 
concorrentemente, ele multiplexa o tráfego que provém dos programas de aplicação. Ele identifica o 
último  destino por um número inteiro pequeno denominado porta. 
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A conexão é identificada por um par chamado endpoints. Os endpoints são definidos como um par de 
inteiros host, port, onde host é o endereço IP para um micro e port é uma porta TCP. Nesse micro, um 
numero de porta pode ser compartilhado por várias conexões. Por exemplo, um micro 197.24.67.9 quer 
comunicar com  um micro 189.56.13.30, através de um e-mail, podendo a conexão ser definida por 
endpoints[6].

 

No quadro 2.2 está especificado as algumas portas TCP.

Quadro 2.1 – Alguns número de portas TCP

 

 20 – ftp-data

 21 – ftp

 22 – ssh

 23 – telnet

 25 – smtp

 53 – domain

 80 – www

 110 – pop3

 389 – ldap

 443 – https

 

O TCP garante a integridade de dados e segurança na transmissão. O TCP do host origem envia os dados 
em forma de numero, onde o TCP host destino analisa esses números para uma melhor integridade e 
ordem de dados enviados. Se a transferência for perfeita, o TCP host destino envia uma mensagem de 
confirmação para o TCP host origem. Caso contrário, a mensagem não é enviada perfeitamente o TCP 
host destino envia uma seqüência de números para o TCP origem, informando qual o tipo de problema e o 
erro de transmissão.

 

2.3 – Principais técnicas de  ataque e invasão

 

Há uma grande confusão, quando fala em ataque e invasão, muitos pensam que são a mesma coisa, só que 
há uma diferença no conceito.

 



No ataque, o atacante não consegue entrar na máquina, não obtém acesso da máquina e consegue tirar a 
maquina do ar ou prejudicar serviços remotos.

Já na invasão, o invasor consegue entrar na maquina, obtém  todos os dados e tem a máquina invadida 
com se fosse um usuário com.

 

2.3.1 - Sniffers

 

Sniffers são programas que atuam monitorando o tráfego e o fluxo de comunicação da rede, para 
capturar acessos a serviço da rede, tais como: serviço de e-mail (POP), acesso remoto (Telnet), 
transferência de arquivos (FTP), etc, descobrir quando alguém utiliza esses serviços, capturar a senha do 
usuário e utiliza-la como se fosse o próprio usuário tendo todo o domínio da máquina.                 

 

Por  padrão, as estações de trabalho (mesmo aquele alojadas na mesma rede) ouvem e respondem 
somente a pacotes endereçados para elas. Entretanto, é possível criar um software que coloca a interface 
de rede de uma estação de trabalho em algo chamado modo promíscuo. Nessa condição, a estação de 
trabalho pode monitorar e capturar todo o tráfego de rede e pacotes que a atravessam, independentemente 
do destino legítimo que eles possam ter.   

 

O Sniffer é um  ataque difícil de detectar e impedir, pois ele é um   programa passivo, é gerado sem que 
um usuário e um administrador percebam, ocupando pouco espaço no disco e pouca memória, não 
gerando logs e não deixa rastros. 

 

A melhor forma de se prevenir do Sniffer[1]:

 

Ø      Estar sempre verificando o processo em execução.

Ø      Determinar se quaisquer interfaces de rede em sua rede estão em modo promíscuo.

Ø      Usar protocolo de conexão remota, que criptografia todos os dados que transitam pela a 
rede.

2.3.2 – IP Spoofing

 

            No IP spoofing, o atacante utiliza o endereço IP de uma máquina confiável juntamente com algum 
protocolo que faz autenticação baseada em endereço. Desde modo, este ataque permite que pessoas 
utilizando qualquer máquina se passem por usuários legítimos de uma máquina que é confiável em 
determinada rede.

 

            A idéia básica deste ataque é estabelecer uma conexão com o alvo, enganando o handshake inicial 



do TCP.

 

No início de uma ataque com o IP Spoofing, a primeira coisa é identificar duas máquinas de destino X e 
Y, que tem uma conexão confiável e através dessa conexão que o spoofing tentará explorar. O soopfing 
identifica o sistema de destino, onde é gerado pelo o host alvo o ISN (Initial Sequencia Number). O 
atacante tentará fazer uma conexão com  a máquina Y, através da soma da variável global do ISN do 
início da conexão da máquina Y, sendo o resultado, confiável ao ISN que estabelece a conexão da 
máquina do atacante com a máquina Y, sendo como verdadeira, de forma que a máquina Y acredita que 
tem uma conexão com X. Para que isso possa acontecer o atacante tem que adivinhar o ISN da máquina 
Y e após isso o atacante tentará impedir que a mensagem da máquina Y chegue até a máquina X. Então o 
atacante envia diversos pacotes a máquina X para esgotar a sua capacidade e impedir que ela responda à 
mensagem de Y. Uma vez que essa operação chegado ao fim o atacante conclui o spoofing.

 

A grande possibilidade de defender do Spoofing segundo Weber[4].

 

Ø      A geração do ISN pode ser randômica. Quanto mais randômico for, mais difícil será para 
o atacante adivinha-lo.

Ø      Colocar firewall  que impeçam a entrada de pacotes cujo endereço IP origem seja de 
máquina internas ao site.

Ø      Implantar serviços com outros mecanismo de autenticação (criptografia).

 

2.5 - Conclusão

 

Hoje como a informática está crescendo, também cresce o crime de invasão de sistema de informação. 
Existe atualmente poderosos sistema de invasões como sniffer, spoofing.

 

Com isso os administradores de redes têm que estar sempre atualizando e organizando a política de 
segurança. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)

 

No passado os grandes administradores de rede, verificavam a segurança da rede através dos logs, 
identificando o endereço IP do visitante, a data e a hora que aconteceu a invasão, mas isso ocorria depois 
que a máquina já tinha sido invadida. Hoje os cientista da computação, com suas pesquisas aprimoraram 
os valores dos logs e desenvolveram ferramentas que detecção o intruso.

 

A detecção de intrusão é a prática de utilizar ferramentas automatizadas e inteligentes para detectar 
tentativas de invasão em tempo real. Essas ferramentas são chamadas Sistema de detecção de Intrusão 
(Intrusion Detection System).

 

 

3.1 – Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)

 

            O IDS nasceu no início dos anos de 80, com um estudo em Stanford Research Institute  de julho 
de 1983 a novembro de 1986. Conhecido como Project 6169, Statistical Techniques Development for an 
Audit Trail System. O objetivo desse estudo era provar que os usuários podem ser distinguidos uns dos 
outros por seus perfis de comportamento e ao mesmo tempo demonstrando um alto grau de exatidão na 
detecção de tentativas de invasão. Desde então, milhares de estudos de IDS foram conduzidos e hoje 



existem centenas de ferramentas de detecção de intrusão[1].

 

            Existem dois tipos de sistemas básicos de Detecção de Intrusão[1].

Ø      Sistemas baseados em regra – Necessitam de bibliotecas e bancos de dados de ataque 
conhecidos e assinaturas de ataque. A sua desvantagem é que depende da atualidade do banco de 
dados de ataque e uma manutenção diligente.

Ø      Sistemas adaptativos – Esse sistema já usa técnicas mais avançadas, incluindo 
inteligência artificial, não apenas para reconhecer assinaturas conhecidas de ataque, mas também para 
conhecer as novas. A sua desvantagem é que são caros, são usados em ambiente de pesquisa, difíceis 
de manter e exigem um grande conhecimento de matemática e estatística.   

 

3.2 – Definições básicas de IDS

 

            Aqui são definidos alguns elementos básico segundo Barbosa[8]. 

 

Ø      Detecção de Intrusão: O processo de identificar e relatar atividade maliciosa 

agindo em computadores e recursos da rede.

Ø      Sistema de detecção de intrusão: Sistema composto de hardware e software 

que  trabalham  juntos  para  identificar  eventos  inesperados  que  podem  indicar  que  um 

ataque irá acontecer, está acontecendo ou já aconteceu.

Ø      Ataque: É uma ação inteligente que ameaça a segurança de um sistema. Um 

ataque pode ter sucesso ou não, e estará explorando uma vulnerabilidade no sistema alvo 

ou inerente aos protocolos. Um ataque bem sucedido pode caracterizar uma invasão, ou 

até mesmo, a negação de serviços no sistema alvo.

Ø      Vulnerabilidade: É uma falha no sistema operacional, protocolo, serviços ou quaisquer 
outros componentes no sistema que permitem acesso ou intervenção de pessoas não autorizadas. A 
vulnerabilidade existe independente do ataque, ela não depende do tempo de observação.

Ø      Sensor: Agente principal de um IDS cuja função é monitorar um host ou rede a fim de 
identificar intrusões, gravar logs localmente e gerar mensagens alertando tais eventos. Estas 
mensagens podem ou não serem enviadas a uma estação de gerenciamento.

Ø      Estação de gerenciamento: É uma estação encarregada de administrar um ou 

mais sensores espalhados pela rede, o software utilizado deve ter uma interface gráfica que 

permita configuração e monitoração dos agentes (Sensores IDS).

Ø      Evento: Ocorrência na fonte de dados que é detectada pelo sensor, a qual pode 



resultar num alerta sendo transmitido ou gravado.

Ø      Respostas  ou  contramedidas:  São  ações  que  podem  ser  programadas  na 

ocorrência de um determinado evento. Exemplos são: um aviso por e-mail, o fechamento da 

sessão que gerou o evento, o bloqueio de um usuário ou até a reconfiguração de um filtro 

de pacotes ou firewall.

Ø      Assinatura: É a regra usada pelo analisador de eventos (sensor) para identificar os tipos 
de atividade suspeita. O mecanismo de análise de assinaturas é o mais utilizados pelos IDS.

 

 

3.3 – Conceitos básicos de IDS 

 

O IDS tem como funcionalidade detectar um ataque de intruso em tempo real, bloqueando e protegendo a 
sua operação. No tempo de detecção ele envia um alarme que se encaixa em regras, antes que um ataque 
aconteça ou quando um ataque está acontecendo ou mesmo depois que um ataque aconteceu.

 

O IDS trabalha com analisador de eventos e esses eventos são classificados segundo Barbosa[8]:

 

Ø      Análise de assinaturas – É uma lista que contém  assinatura de ataque e o devido alerta a 
ser enviado. Ela tem as características dos pacotes que contém o ataque, portanto a análise de 
assinatura contém, porta de origem e destino, números de seqüência, flags dos protocolo TCP e uma 
pequena parte do conteúdo da camada de aplicação. “Ele é  armazenado em memória  como uma lista 
encadeada, ou duplamente encadeada a fim de agilizar ao máximo o processo de verificação dos 
pacotes”. O banco de dados contém as regras e deve ser atualizado constantemente.

Ø      Análise por perfil – O perfil entende como a rede funciona, quais são os tipos de tráfegos 
válidos e identifica o que está fora do normal.

Ø      Análise estatística – Organiza uma estatística do ambiente baseando em tempo de 
duração de uma sessão, portanto qualquer desvio dessa estatística pode ser considerado como 
suspeita.

Ø      Sistemas adaptativos – “Generaliza regras de aprendizagem para o ambiente que está 
inserido e então determina o comportamento dos usuários com o sistema. Depois do período de 
aprendizado o sistema pode reconhecer determinados padrões  como sendo acessos normais ou 
ataques”.          

 

            Em sistemas de detecção de intrusão existe duas abordagens à preemptiva e reacionária[1]:

 



Ø      Preemptiva – Sua ferramenta de detecção de intrusão realmente ouve o tráfego de rede e 
permite que seu sistema responda enquanto o invasor esta para atacar. Além disso, permite que o 
administrador monitore um ataque ao vivo.

 

Ø      Reacionária -  Sua ferramenta de detecção de invasão observa seus logs em vez de ouvir 
o tráfego de rede. Ela é mais do que um registro de log padrão. Ela  o alerta logo que uma invasão ou 
um ataque acaba de ser realizado, mesmo que isso tenha ocorrido a 3 segundos.

3.4 – Tipos de IDS 

 

            O IDS tem uma divisão na sua área de monitoramento, que são: os IDS baseado em rede (NIDS) e 
os IDS baseado em host.

            

Na atualidade os dois tipos já estão suportando algumas funções comuns. Existem IDS de rede que faz a 
verificação de host na máquina que está instalado, como tem IDS de host que faz monitoramento da rede.

 

 

3.4.1 – Sistema de Detecção de Intrusão Baseado em Redes (NIDS) 

 

            OS NIDS são bons para ataques que envolvem manipulação de baixo nível da rede, e pode ter 
múltiplos ataques contra várias máquinas na rede. Ele é instalado em um equipamento apropriado, com 
placa de rede configurado em modo promíscuo, isso faz com que ele ouça  todo o trafego da rede, mesmo 
que não seja endereçado diretamente para ele e com isso um único sensor tem a capacidade de monitorar 
atividade de rede em diversas máquinas. Esses sensores são colocados em segmentos de redes distintas, 
onde se quer monitorar.

            

O NIDS trabalha com a identificação à assinatura, isso é um ponto de vulnerabilidade, onde uma maquina 
pode ser  atacada por algo novo, não podendo o NIDS identificar o ataque. Assim, o NIDS precisa com 
rapidez  e eficácia de um processo de atualização de assinatura de novos ataques.

 

            Um ponto muito importante é que o NIDS necessita observar o tráfico que esta monitorando e isso 
se torna um problema, pois hoje em dia são mais comum o uso de switchs do que hubs. Switch só passa 
para a maquina a informação que ela usará[12].

Isso traz um grande problema para o IDS, que não consegue enxergar o trafego da rede. A solução é 
configurar a porta do switch onde se conecta o IDS como uma porta de gerência. 

 

3.4.1.1 – Vulnerabilidade ao NIDS



 

            DoS é um ataque que pretende destruir todas as disponibilidade de recurso de uma máquina. Um 
ataque comum de DoS inclui ping floods e e-mail bombs, ambos consomem quantias desproporcionadas 
de recursos. Outros ataque tem como alvo os bugs dos sistemas, como por exemplo os ataque de ping of 
death e o teardrop.

 

            Se houver um ataque  no NIDS, o resto da rede pode se invadido com se não existisse nenhum 
IDS. Por que um NIDS tem sensibilidade aos ataque de DoS, é importante que se fortaleça o NIDS.

 

            Um outro ponto muito importante observar é a fragmentação de ataques. Pois a característica do 
TCP/IP é permitir que os pacotes sejam fragmentados em trânsito. Quando ocorre a fragmentação é 
possível que algumas informações fiquem em um pedaços e outras em outro. Entre as informações que 
foram fragmentadas, estão justamente aquelas que podem dizer respeito à segurança do tráfego.

 

            A maioria dos NIDS não conseguem desfragmentar as informações. Assim, é possível enviar 
ataques a sistemas protegidos por NIDS de forma a impedir que o NIDS tenha a informação completa 
para tomar a decisão de gerar alarme ou não. 

            

3.4.2 – Sistema de Detecção de Intrusão Baseado em Host (HIDS)

 

            O HIDS analisa sinais de intrusão no uso de agente, que fica instalado em um sistema que se quer 
proteger. Este agente é responsável pela analise com rapidez dos indicadores do sistema, como, log do 
sistema e está ligado no recurso do sistema. O agente decide se gera ou não os alarmes. O IDS baseado 
em host trabalha procurando por atividades em, logs, acesso à arquivos, alterações em privilégios do 
sistema.

 

3.4.2.1 – Vantagens

 

Aqui são citadas algumas vantagens segundo Barbosa[8].

 

Ø      Pode em várias circunstâncias dizer exatamente o que o atacante fez;

Ø      Menos falsos positivos do que NIDS;

Ø      Uso em ambientes onde largura de banda é critica;

Ø      Menor risco de fazer uma configuração errada;

Ø      Mais difícil de ser enganado;



 

3.5.2.2 - Desvantagens

 

            Aqui são citadas algumas desvantagens segundo Barbosa[8].

 

Ø      Depende das capacidades do sistema no qual está instalado;

Ø      Requer instalação e possivelmente alteração no equipamento que se deseja monitorar;

Ø      Necessita de maior atenção por parte dos administradores;

Ø      São relativamente mais caros;

Ø      Visão extremamente localizada, só monitora uma máquina;

 

3.5 – Ataque 

 

            Aqui trata de dois novos tipos de ataques, que são diferente dos outros tipos. A maioria dos 
ataques manipulam o uso da rede, requerem falsificação de pacote. Os dois novos ataques, são específicos 
em trafegar sistema de analise. Ambos são mecanismos pelos quais um atacante pode enganar o 
analisador de protocolo fazendo pensar que algo está ou não acontecendo na rede. O esses ataque são o de 
inserção e do de evasão. O inserção envolve um atacante que enche o sistema com pacotes inválidos. O 
evasão envolve explorando inconsistências entre o analisador e um sistema para desviar pacotes do 
analisador.

 

3.5.1 – Inserção

 

            Um IDS pode aceitar um pacote que um end-system rejeita. Um IDS que faz isto comete o erro de 
acreditar que o end-system aceitou e processou o pacote quando na verdade não aceitou. Um atacante 
pode explorar esta condição enviando pacotes a um end-system que rejeitará, mas o IDS pensará que é 
válido. Fazendo isto, o atacante insere dados no IDS.

 

            E a condição que se empresta para ataque de inserção são as vulnerabilidade mais prevalecentes 
em um IDS. Um atacante pode usar o ataque de inserção para derrotar uma análise de assinatura.

 

            Para entender por que um ataque de inserção anula análise por assinatura, é importante entender 
como a técnica é empregada em IDS. Para a maior parte, análise de assinatura usa algoritmo de pattern-
matching para detectar uma certa string dentro de um stream de dados. Por exemplo, um IDS que tenta 
descobrir um ataque de PHF procura uma string PHF dentro do HTTP “GET”, que pede a string mais 



longa e que pode parecer algo como “GET /cgi-bin/phf?”[10].

 

O IDS pode detectar a string  “phf” facilmente no HTTP, onde pede uma procura de substring simples. 
Porém, o problema fica mais difícil de se resolver quando o atacante pode enviar o mesmo pedido a um 
webserve, mas o IDS fica distante de ver a string, exemplo: “GET/cgi-bin/pleasedontdetecttthisforme?”. 
O atacante usou o ataque de inserção para adicionar  easedontdetectt, is, e orme no fluxo original. O IDS 
já não pode escolher a string phf[10].      

 

3.6.2 – Evasão 

            

            Um end-system pode aceitar pacotes que um IDS rejeita. Um IDS que erradamente rejeita um 
pacote perder seus conteúdos completamente. Esta condição também pode ser explorada, desta vez 
retirando informação crucial dos pacotes onde o IDS é muito rígido no processamento de pacotes.

 

            O evasão é mais fácil de explorar com precisão um IDS. Sessões inteiras podem ser transmitidas 
em pacotes que invadem um IDS, e os ataques são descarados, e acontece até mesmo diante uma máquina 
de analise mais sofisticada.

            

            No ataque de inserção o atacante envia um pedido ao HTTP, confundindo o IDS, com dados 
adicionais que fazem o pedido parecer inofensivo. Já no ataque de evasão, o atacante envia vários pedidos 
em pacotes que o IDS erradamente rejeita, enquanto tira toda a visão do IDS.      

    

3.7 – Conclusão

 

            O  IDS minimiza  a dificuldade de detectar o invasor, pois antes os administradores de rede 
tinham que esperar a máquina ser invadida para fazer a leitura dos logs, e descobrir a invasão. Já o IDS 
traz os perfis de comportamento da invasão fazendo a comparação em tempo real.

            O IDS tem seus pontos de vulnerabilidade, portanto é importante que o administrador de rede 
fique atento as atualidades deste bem como em relação as com novas técnica de ataque.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Ferramentas de IDS

 

            Ferramenta de IDS é um sistema de segurança que tenta identificar e isolar o invasor  em um 
ataque. A diferentes tipos de Ferramenta de IDS, cada um com suas característica. Uns detecta invasão 



em  ataque contra servidor de Internet (HTTP), outros monitora protocolos, identificando ataque de 
spoofing. Indiferentemente, todas as ferramentas de IDS tem o mesmo objetivo, identificar intruso ou 
abuso em sistema computacional. 

 

4.1 – ISS RealSecure

 

ISS RealSecure é um sistema de detecção de intrusão baseado em rede automatizado. È um sistema usado 
na plataforma Windows NT.

 

ISS RealSecure tem dois componentes que monitora redes independente. O primeiro é o reconhecimento 
de assinatura dentro do pacotes capturado. O segundo provê um Realtime playback capacidade que 
permite aos administradores ver a informação que é trocada em uma conexão TCP em tempo real.   

 

            Como todo sistema tem suas vulnerabilidade, o RealSecure tem um significativo, ele não controla 
fragmentação de IP. Um atacante pode invadi-lo fragmentando todo o pacote enviado pela a rede.

 

            Um outro problema é com o TCP quando há duplicação de segmento. O RealSecure não detecta o 
atacante quando é enviado múltiplos segmentos TCP com a mesma seqüência numérica.

            O ISS RealSecure é o sistema de detecção de intrusão comercial mais amplamente utilizado. Seus 
componentes são divididos em gerenciadores e sensores. 

 

4.2 – Axent NetProwler 

 

            O NetProwler é um sistema que identifica intruso em rede interna, analisando o tráfego de pacotes 
em tempo real, identifica, elimina, serviços não autorizados, abusos em sistema computacional, etc. Ele  
não só  previne, de forma instantânea, o uso dos truques já conhecidos para invadir sistema, mas também 
permite que os administradores de rede protejam os recursos e aplicativos e que sejam informados de 
tentativas de invasão.

 

NetProwler usa seu algoritmo, que esta sendo patenteado, SDSI (Stateful Dynamic Signature Inspection) 
que permite a fácil criação de definições de ataques. Cada agente do NetProwler pode aceitar 
dinamicamente somente as assinaturas de ataques associadas aos sistemas operacionais e aplicações que 
estiverem sendo defendidas. Esta tecnologia exclusiva da Axent fornece proteção, performance e permite 
que as defesas do sistemas estejam sempre de prontidão[9]. 
   

Principais características[9]:

 



Ø      Sua interface de administração permite fácil configuração, monitoração de eventos e 
manutenção de padrões de assinaturas de ataques;

Ø      Utiliza SDSI para identificar atividades potencialmente maliciosas inspecionando o 
tráfego da rede;

Ø      Suporta assinaturas de ataques desenvolvidas pelo usuário, impedindo as mais 
sofisticadas tentativas;

Ø      Detecta centenas de ataques já conhecidos em tempo real;

Ø      Detecta hackers que agem fora de horário normal com padrão de utilização atípico;

Ø      Protege servidores Web, ftp e DNS, detectando inclusive alterações não autorizadas no 
DNS;

Ø      Analisa automaticamente a rede para proteger imediatamente os recursos expostos ou 
inseguros;

Ø      Responde imediatamente a ataques, registrando as sessões suspeitas, gravando o tráfego, 
finalizando sessões e gerando relatórios e alertas;

Ø      Pode ser integrado ao Intruder Alert, formando um conjunto completo de proteção do 
ambiente interno. 

 

            O NetProwler permita ao IDS compilar os filtros. Tem como proposta a inclusão de novos filtros 
instantaneamente, sem precisar desativar o sensor. Quando um ataque é detectado, o processador dispara 
o módulo de resposta para reagir automaticamente contra o invasor. È um software para a plataforma 
Windows NT.

 

4.3 – Snort

 

O Snort é uma ferramenta de detecção de intrusão baseada em regras que adota tanto a abordagem 
preemptiva como a reacionária. Ele ouve tráfego de rede em tempo real e corresponde esse tráfego contra 
regras predefinidas.

 

Quando ele encontra uma correspondência ele realiza uma destas várias ações[1]: 

 

Ø      Alerta você sobre o tráfego especificado;

Ø      Registra em log o tráfego especificado;

Ø      Ignora o tráfego especificado;

Snort é um sistema do linux mas pode ser usado na plataforma Windows NT.



 

            O Snort é um sistema fácil de usar, mas há muitas opções de comando.

 

            O Snort pode ser configurado em três modos: sniffer, packet logger e network intrusion detection 
system. O Sniffer lê os pacotes da rede e os exibe em um fluxo contínuo. O Packet logger grava os 
pacotes em disco. O network intrusion detection system deixa o snort analisa o tráfego da rede, define 
regras e executa varias ações.

 

4.3.1 - Modo Sniffer

 

No modo Sniffer usa-se alguns comando para lê os pacotes de rede, observa o quadro abaixo:

 

4.1 – Quadro de comandos do modo Sniffer

Comando Função

./snort –v Imprime os cabeçalhos de pacote TCP/IP

./snort -vd  Mostra o IP e cabeçalhos de TCP/UDP/ICMP e mostra os 
dados de aplicação em trânsito

./snort –vde exibi os dados de pacote como também os cabeçalhos

            

            

4.3.2 – Modo Packet Logger

 

Para usar o modo Packet Logger é preciso criar um diretório para que o snort entra automaticamente no 
modo. Usando o comando ./snort -dev -l ./log,  isso assume ter um diretório nomeado “log”, caso não 
exista o diretório o snort da uma mensagem de erro.

            O comando ./snort -dev -l ./log -h 192.168.1.0/24 imprimi a ligação de dados e os cabeçalhos de 
TCP/IP e também os dados de aplicação no diretório ./log, registra todos os pacotes relativo à 
192.168.1.0. Todos os pacotes que entram é registrado em subdiretório do diretório log.

            

4.3.3 – Modo Network Intrusion Detection System

            



O comando ./snort -dev -l ./log -h 192.168.1.0/24 -c snort.conf habilita o modo Network Intrusion 
Detection System. 

 

            O snort.conf é o arquivo de configuração de regras.

 

4.4 - Conclusão

            

            Existe várias ferramentas de IDS, cada qual com suas características. Portanto é importante que o 
administrador de rede estude todo o seu ambiente de trabalho, recursos, dentro outros, para saber qual a 
melhor ferramenta de IDS para seu ambiente como em todo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Conclusão

 

Este trabalho teve como objetivo, a análise de segurança, na área de detecção de intrusão.

 



            Hoje a informática proporciona muita informação através da internet. Com esse facilidade de 
acesso as informações, muitas pessoas, principalmente jovens entre 14 a 18 anos, usam essas informações 
para destruir e danificar informações alheia.

 

            O administrador de rede deve estar atento, com novas técnicas de Hacker. A princípio o 
administrador deve ter conhecimento da conectividade de sua rede, como esta sendo feito as conexões, 
como os pacotes estão sendo enviados e verificar os IPs e suas máquinas.

 

            Atualmente existem varias técnicas de invasão, cada uma, com um estilo próprio, com um tipo de 
serviço diferente. Isso dificulta o serviço de segurança, pois é difícil decifrar quando um novo ataque está 
acontecendo.

 

            Para que esses problemas diminuíssem surgiu o sistema de detecção de intrusão (IDS), que foi 
criado para distinguir os dados enviados por cada usuário, demonstrando um alto grau de exatidão na 
detecção de invasão.

 

            A vantagem do IDS, é ele que monitora toda a rede. Ele entende todo a funcionamento da rede, 
sabe quais são os tipos de que estão trafegando na rede.

            O IDS trabalha com análise de assinatura. Este possui várias assinaturas de ataque, os alertas que 
devem ser enviadas e tem todas as característica de um ataque.

 

            A desvantagem é que não existe um sistema 100% seguro. Como o IDS trabalha com análise de 
assinatura, acaba sendo um ponto de vulnerabilidade, pois, o administrador tem que esta atento com 
novos ataques e estar sempre atualizando as assinaturas dos ataques.

 

            O IDS é um assunto novo que vem surgindo no mercado é interessante que tenha um estudo mais 
aprofundado sobre ele e suas ferramentas.

 

            Pra quem for estudar futuramente o assunto de detecção de intrusão, seria interessante estudar o 
snort, pois é uma ferramenta gratuita, trabalha com todas as abordagem de IDS e funciona na plataforma 
Linux e windows.
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