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Licença de uso e atribuição

Todo o material aqui disponível pode, posteriormente, ser utilizado sob 
os termos da:

Creative Commons License: 
Atribuição - Uso não comercial - Permanência da Licença

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Sistemas de Detecção de 
Intrusão

 O que é intrusão?
◦ Acesso ou tentativa de acesso não autorizada; ou 

mau uso do sistema
◦ Os intrusos podem ser externos, internos ou 

usuários legítimos
◦ A intrusão pode ser física, a um sistema ou 

remota
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Sistemas de Detecção de 
Intrusão

 Sistemas de Detecção de Intrusão:
◦ Detectar tentativas de intrusão e ataques em 

tempo real
◦ Proteção contra malwares modernos, ameaças 

avançadas persistentes e controle de aplicações
 Características:

◦ Análise de assinaturas
◦ Análise de comportamento da rede e de aplicações
◦ Inspeção profunda de pacotes
◦ Incorporam mecanismos de Threat Intelligence
◦ Solução passiva
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Sistemas de Prevenção de 
Intrusos

 Sistemas de Prevenção de Intrusos:
◦ É uma tecnologia de segurança capaz de detectar 

e conter ameaças a partir da análise do fluxo de 
rede e das características das aplicações.

◦ Solução ativa
 Mecanismos de contenção:

◦ Bloqueio
◦ Restrição de banda
◦ Isolamento em quarentena
◦ ...
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Arquitetura de funcionamento

Origem dos dados

Sensor, Decodificação

Motor de inspeção

Base de conhecimento
(comportamento, 
assinatura, etc.)

Configuração

Sistema de contenção

Captura de evidências

Ações de contenção
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Monitoramento – IDS Rede

 Espelhamento do tráfego

 Amostragem/fluxos
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Espelhamento de tráfego

 Ação de copiar pacotes de rede para uma 
interface de análise:
◦ Traffic mirror (SPAN)
◦ Network tap

 Espelhamento remoto
 Por porta
 Por VLAN

mirrormirror

network tap
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Amostragem / Fluxos

 A coleta é feita com base em amostragem 
dos cabeçalhos dos pacotes

 O equipamento deve fornecer suporte para 
sflow, netflow ou ipfix

 Software de Análise (nfsen, ntop, silk etc.)



10

Amostragem / Fluxos
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Tipos de detecção

 Baseada em anomalia:
◦ Analisa o comportamento da rede e/ou do usuário
◦ Necessidade de treinamento
◦ Ataques que não fogem do comportamento normal não são 

detectados
◦ Capacidade de detectar ataques do tipo zero-day
◦ Pode gerar um alto número de falsos positivos

 Baseada em assinatura:
◦ Busca por eventos conhecidos já mapeados em uma base de 

conhecimento
◦ Dificuldade em detectar novos ataques
◦ Necessidade de atualização frequente da base de conhecimento
◦ Facilidade de manutenção
◦ Gera poucos falsos positivos
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Tipos de IDS

 NIDS: IDS de rede
 HIDS: IDS de host
 IDS baseado em anomalia
 IDS de kernel
 NGIDS: IDS de nova geração
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IDS de Rede

 Pode monitorar múltiplos ataques
 Coleta informações  através do tráfego da rede
 Inspeciona cabeçalhos e conteúdo dos pacotes:

◦ Espelhamento de tráfego para o IDS
◦ Posicionando o NIDS inline nos segmentos de rede 

que deseja monitorar
 A checagem ocorre através de um mecanismo 

de assinaturas de ataque
 Criptografia vs Análise de Tráfego
 Exemplos: Bro, Suricata, Snort
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IDS de Host

 Monitoram um sistema específico
 Necessidade de um sensor para cada sistema 

monitorado
 Coleta dados através de eventos que ocorrem no 

sistema operacional, processos em execução, 
arquivos, portas de rede, logs

 Audita e correlaciona eventos internos ao sistema
 Analisa tráfego que poderia estar criptografado à 

nível de rede
 Mapeia eventos executados pelos usuários do 

sistema
 Exemplos: OSSEC e Tripware
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IDS baseado em anomalia

 É um tipo de NIDS
 Não é baseado em assinatura de ataque: 

◦ Mapeia o perfil de rede normal e emprega 
diferentes técnicas para identificar tráfego anômalo

 Necessidade de fase de monitoramento e 
aprendizagem

 Capacidade de identificar ataques do tipo 
zero-day

 Gera grande número de alarmes falsos
 Exemplo: Hogzilla
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IDS de kernel

 Detecção através de chamadas de sistema, 
bibliotecas de SO, movimentação de 
registradores, entre outros.

 Popularizados devido aos ataques de 
ransomware

 Exemplos: Checkpoint, Kaspersky, 
SystemTap, Strace
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IDS de nova geração

 Engloba as outras categorias
 Capacidade de tratar ameaças avançadas 

persistentes
 Possuem correlação de eventos
 Aplicam técnicas de ciber inteligência 

contra ameaças
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IDS – Resumo

IDS
Baseada em assinatura

Baseada em anomalia

NIDS

HIDS

IDS baseado em anomalia

NGIDS

IDS de kernel

Tipos de detecção

Arquitetura

Tipos de IDS

Sensor/Decodificação

Sistema de contenção

Motor de inspeção
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Ferramentas de IDS

 Snort (https://www.snort.org/)
 Suricata (https://suricata-ids.org/) 
 Bro (https://www.bro.org/) 
 OSSEC (https://ossec.github.io/) 
 Hogzilla (http://ids-hogzilla.org/)
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Suricata

 IDS desenvolvido pelo OISF (Open 
Information Security Foundation) em 2010

 Capacidade de processamento na ordem de 
10 Gbps 

 Funcionalidades:
◦ Suporte a multi-threading; 
◦ Detecção automática de protocolos (ex: IP, TCP, 

UDP, ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB, etc.)
◦ Biblioteca HTB (usada no Modsecurity)

 Compatibilidade com Snort
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Gerenciamento de regras

 Categorias:
◦Sistema Operacional
◦Protocolos
◦Servidores
◦…

 Regras mais utilizadas:
◦Regras Snort Community
◦Regras Snort Subscriber
◦Regras do Emerging Threats
◦Regras do Emerging Threats Pro
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Customização de regra

 Utilização de regras já desenvolvidas
 Definição de regras customizadas para a própria 

organização
 Composição de uma regra:

◦ Ação (block, alert, pass)
◦ Cabeçalhos do pacote que definem qual 

tráfego analisar
◦ Opções de match
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Customização de regras

 Exemplo para detecção de TCP Synflood
◦ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 

$HTTP_PORTS (msg:"Possible TCP Syn Flood DoS"; 
flags:S; flow:to_server; threshold: type both, track 
by_src, count 40, seconds 5; classtype:attempted-
dos; sid:10001; rev:1;)



24

Exercícios de Fixação

 O que é um IDS e como ele funciona?
 Quais os tipos de IDS?
 Quais os riscos inerentes ao gerenciamento 

de assinaturas de IDS?
 Considerando o cenário de rede baseada 

em SDN, como viabilizar o encaminhamento 
do tráfego para o servidor IDS?
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Prática 03

O objetivo deste laboratório é instalar e configurar um sistema de 
detecção de intrusão para monitoramento do tráfego interno e externo do 
AS 100 através da ferramenta Suricata IDS. Para isso, além da instalação 
do Suricata, deve-se habilitar o espelhamento de tráfego no switch 
Openflow para o Servidor IDS. A topologia utilizada neste laboratório é a 
mesma anterior, conforme Figura 4.2.
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