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RESUMO 
 

 

Os Sistemas de Detecção de Intrusão são ferramentas de software baseadas em 

assinaturas que provêm mecanismos para a detecção e análise de intrusões em 

redes. Detecção de Intrusão é o processo de monitoramento de eventos que 

ocorrem em uma rede e a análise destes para detectar sinais de intrusão, definidos 

como tentativas de comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade 

da rede. Utilizando um cenário experimental e coletas de tráfego em uma Instituição 

de Ensino Superior no Brasil, avaliamos o desempenho dos Sistemas de Detecção 

de Intrusão Snort e Suricata para a detecção de ataques de Negação de Serviços 

Distribuídos (Slowloris, LOIC-UDP e LOIC-HTTP). Nosso estudo descobriu que o 

Suricata não gera um número adequado de alertas para chamar a atenção do 

gerente de rede sobre o ataque Slowloris, enquanto Snort o faz. Para os ataques 

LOIC-UDP e LOIC-HTTP, os referidos sistemas efetuam a detectação dos ataques 

de forma eficiente. Foi também analisado o consumo de CPU e memória da 

máquina-alvo onde operaram os IDS durante os ataques, verificando-se o mostram o 

esgotamento dos recursos de memória durante determinados ataques. Finalmente, a 

análise de tráfego off-line revela que a Instituição de Ensino Superior durante o 

periodo analisado, estava sob ataques DDoS. 

Palavras chaves: Ataques DDoS; Sistemas de Detecção de Intrusão; Performance 

de IDS; Segurança em redes de computadores. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Intrusion Detection Systems (IDS) are signature-based software tools that 

provide mechanisms for the detection and analysis of network intrusions. 

Intrusion Detection is the process of monitoring events occurring in a network 

and analyzing them to detect signals of intrusion, defined as attempts to 

compromise the confidentiality, integrity, and availability of the network. Using an 

experimental scenario and traffic collections in an Institution of higher education 

in Brazil, we evaluated the performance of Snort and Suricata Intrusion Detection 

Systems for the detection of Denial of Distributed Services attacks (Slowloris, 

LOIC-UDP and LOIC-HTTP). Our study found that Suricata does not generate an 

appropriate number of alerts to draw attention of the network manager about the 

Slowloris attack, while Snort does. For LOIC-UDP and LOIC-HTTP both IDSs are 

able to detect the attack efficiently. It was also analyzed the CPU and memory 

consumption of the target machine where the IDS operated during the attacks, 

being verified the exhaustion of the memory resources during certain attacks. 

Finally, the analysis of offline traffic reveals that the Institution of Higher 

Education during the analyzed period, was under DDoS attacks. 

Keywords: DDoS Attacks; Intrusion Detection Systems; IDS Performance; 

Computer Network Security. 
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CAPÍTULO 1 

 

Este capítulo faz uma breve introdução sobre alguns elementos que motivaram o 

desenvolvimento deste trabalho, destacando também o problema, seus objetivos e a 

estrutura deste documento.  

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Ataques de negação de serviço (Denial of Service - DoS) não visam adquirir 

informações confidenciais, alterar informações ou disseminar softwares maliciosos 

pela rede; seu principal objetivo é tornar indisponíveis aos usuários legítimos os 

serviços acessados pela Web (BEITOLLAHI; DECONINCK, 2012).  

 Segundo dados fornecidos pela CISCO (2016), o número de ataques DoS 

detectados globalmente em 2015 foi de 6,6 milhões devendo aumentar para 17,4 

milhões em 2020, o que representa uma taxa anual de crescimento de 21%. A 

Verisign, empresa que atua na área de segurança na Internet, destaca em sua 

análise lançada no final do segundo trimestre de 2016 que a quantidade de ataques 

DoS aumentou em 75% em um ano, e que 64% das ocorrências detectadas neste 

trimestre foram coordenadas para usar mais de uma variante de ataques DoS 

simultaneamente, dificultando a sua identificação. O tamanho médio do pico destes 

ataques detectados pelos serviços da companhia foi de 17,37 Gbps, um crescimento 

de 214% quando comparado ao mesmo período de 2015 (VERISIGN, 2016). Já 

segundo a Intel, os ataques DoS destacam-se entre os principais da atualidade, 

correspondendo a uma maioria de 35% (INTEL, 2016).  

 Em 21 de outubro de 2016 vivenciamos um dos maiores ataques distribuídos 

de negação de serviço (Distributed Deny of Service - DDoS) que se tem notícia na 

história. O alvo do ataque foi um grande provedor de acesso1 localizado nos Estados 

Unidos e a consequência foi a retirada do ar de diversos sites que figuram entre os 

mais populares da Internet. Foram afetados o Netflix, Twitter, Spotify, Reddit, CNN, 

PayPal, Pinterest e Fox News assim como os jornais The Guardian, The New York 

                                                 
1  Maiores informações disponíveis em:   Dyn. https://www.dynstatus.com/ 
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Times e The Wall Street Journal, entre outros. Embora os usuários dos Estados 

Unidos e da Europa tenham sido os mais afetados, também foram sentidos reflexos 

na América do Sul, incluindo o Brasil, Uruguai e Argentina, assim como na Índia e na 

Austrália (PAYÃO, 2017) (ACKERMAN, 2016). 

 Além dos sites empresariais, os sites governamentais também são alvos de 

ataques DDoS, inclusive no Brasil. Em janeiro de 2016 ficaram fora do ar os sites da 

Presidência da República, Portal Brasil, Polícia Federal, Ministério Público e Receita 

Federal. De acordo com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), 

algumas destas páginas chegaram a ser bombardeadas com mais de dois bilhões 

de solicitações – um volume mais de 90% maior que o usual (CANALTECH, 2016). 

Quanto mais os serviços de uma empresa são oferecidos através de websites, mais 

eles estão vulneráveis a ataques como estes. De acordo com a revista Forbes 

(MYERS, 2016), essa é uma ameaça real e perigosa; estima-se que o prejuízo 

possa chegar a cerca de 40 mil dólares por hora.  

 A área da Segurança da informação adentra a confidencialidade, a 

integridade, a responsabilidade, a honestidade das pessoas, a confiança e a ética. 

Para além destes aspectos, refere que associado às questões de segurança da 

informação, existem ameaças, vulnerabilidades, ataques e riscos que podem afetar 

a atividade dos sistemas de informação nas organizações, pelo que é essencial 

proceder à sua identificação e caracterização para uma melhor resposta e proteção 

dos SI no caso de se verificar alguma destas ocorrências. Desenvolver um conjunto 

de políticas de segurança da informação é o primeiro e mais importante passo para 

preparar a organização contra eventuais ataques, quer estes tenham origem interna 

ou externa. A segurança da informação envolve uma construção multifacetada, e a 

sua gestão exige que tenham que ser consideradas questões não apenas técnicas, 

mas também organizacionais, estruturais, comportamentais e aspetos sociais 

(SANTARENO; CERQUEIRA, 2016). 

 O ataque distribuído de negação de serviço DDoS, mais intenso ainda que o 

DoS, pode ser definido como um ataque que utiliza vários computadores 

coordenados contra uma única ou várias máquinas-vítimas, com o objetivo de tornar 

aquela máquina ou serviço indisponível. Usando a tecnologia de cliente/servidor é 

capaz de multiplicar a eficácia do ataque DoS significativamente, aproveitando os 
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recursos de vários computadores cúmplices, que servem como plataformas de 

ataque de forma voluntária ou involuntária (SOMAL; VIRK, 2014). Uma das 

modalidades de ataque DDoS é o ataque de inundação, o qual consiste em enviar 

um número muito grande de requisições a um determinado site, de forma a exceder 

o limite de requisições que podem ser manipuladas por este servidor e assim deixá-

lo indisponível. Os tipos de ataque DDoS mais comuns no segundo trimestre de 

2016 foram as inundações UDP, incluindo o DNS, o Network Time Protocol (NTP), o 

Simple Service Discovery Protocol (SSDP) e o Chargen. Estes constituíram 56% dos 

ataques totais no trimestre. As inundações UDP mais comuns foram ataques de 

reflexão DNS, seguido por ataques de reflexão NTP (VERISIGN, 2016). 

 A maioria dos ataques DDoS ocorrem nas camadas de transporte e rede 

(LOIC-TCP, LOIC-UDP e Hping3). Nestes tipos de ataques DDoS, o tráfego 

malicioso (TCP/UDP) é utilizado para inundar a vítima. Hoje também destacam-se os 

ataques ADoS na camada de aplicação (Slowloris e LOIC-HTTP, por exemplo), 

considerado um pouco mais complicado e mais difíceis de mitiga-lo. Os ataques à 

camada de aplicação e rede são os mais comuns na atualidade (DANTAS, 2014). 

 A área de pesquisa sobre a detecção de intrusão e a mitigação tráfego 

indesejado tem crescido proporcionalmente à evolução dos ataques. Entre as formas 

de detecção de intrusão mais atuais encontram-se os Sistemas de Detecção de 

Intrusão (Intrusion Detection Systems - IDS), que são um conjunto de ferramentas de 

software que permitem a detecção e a análise de intrusões em redes 

(THONGKANCHORN et al., 2013). Os IDS são capazes de detectar diversos tipos 

de ataques e intrusões e, em geral emitem alertas para o administrador que, ao ser 

avisado do ataque, pode iniciar ações para mitigá-lo e diminuir ou evitar as suas 

consequências (NAKAMURA, 2007). 

 Os IDSs Snort e o Suricata são sistemas de detecção de intrusão muito 

utilizados globalmente. O primeiro foi desenvolvido por Martin Roesch e adquirido 

pela CISCO em 07 de outubro de 2013 e hoje é utilizado por várias empresas, 

conforme (IDATALABS, 2016). Este é um software multi-plataforma, capaz de 

detectar uma ampla variedade de anomalias de tráfego em redes TCP/IP (HOQUE 

et al., 2014). Possui código aberto e combina os benefícios das técnicas de 

assinatura, protocolo e inspeção para identificar as anomalias (KHAMPHAKDEE et 
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al., 2015). O segundo é um IDS desenvolvido e mantido pela Open Information 

Security Foundation (OISF), este sistema foi criado para implementar algumas novas 

ideias e tecnologias no campo de detecção de intrusões, sendo a principal vantagem 

seu mecanismo multithread, dados encontrados em ALBIN e ROWE (2012).   

 A partir desta motivação inicialmente apresentada, a próxima seção descreve a 

proposta de trabalho, a questão de pesquisa e os objetivos que pretende-se alcançar 

com este trabalho. 

  

1.2 Proposta, Questão de Pesquisa e Objetivos 

1.2.1 Proposta de Trabalho 

A dissertação apresentada partiu do propósito de analisar aspectos de desempenho 

dos IDS's Snort e Suricata para a detecção de ataques DDoS. O IDS Snort é o único 

software na categoria de sistemas de detecção de intrusão baseadas em assinaturas 

que aparece na lista das soluções de segurança mais usadas globalmente, 

ocupando o 8º lugar no ranking mundial, conforme IDATALABS (2016). Já o IDS 

Suricata, apesar de ser mais recente e menos difundido do que o Snort, também 

baseia-se na detecção por assinaturas, sendo assim passível de comparação. 

1.2.2 Questão da Pesquisa 

 Qual o desempenho dos sistemas de detecção de intrusão baseados em 

assinatura Snort e Suricata na detecção de ataques distribuídos de negação 

de serviço? 

1.2.3 Objetivo Geral 

 Avaliar o desempenho dos sistemas de detecção de intrusão Snort e Suricata 

em ataques de negação de serviço. 

1.2.4 Objetivos Específicos 

 Compreender os mecanismos dos ataques distribuídos de negação de serviço 

a partir de artigos relevantes da literatura; 
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 Identificar e selecionar sistemas de detecção de intrusão baseados em 

assinatura capazes de realizar a detecção de ataques distribuídos de 

negação de serviço; 

 Avaliar comparativamente o desempenho dos sistemas selecionados de 

forma experimental e com dados reais; 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Na intenção de organizar a apresentação desta pesquisa, dividimos o 

documento em cinco capítulos, somando o passo a passo da evolução dissertativa 

apresentada. O primeiro capítulo tratamos das questões mais gerais, motivacionais 

da temática em discussão, seguindo os objetivos propostos pelo trabalho 

dissertativo.  

O segundo capítulo tratamos da fundamentação teórica, apresentando os 

principais conceitos sobre ataques de negação de serviço, detecção de ataques, 

sistemas de detecção de intrusão, ferramentas para geração de ataque e trabalhos 

relacionados. Já o terceiro capítulo descreve detalhadamente a metodologia 

utilizada; o quarto capítulo apresenta os resultados, detalhando os experimentos e 

análises realizadas. Finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões 

e propostas para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

Este capítulo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre os 

principais conceitos que estão relacionados ao tema desta dissertação: Ataques 

DoS (DDoS e ADoS), Detecção de Ataques, Sistemas de Detecção de Intrusão 

(IDS Snort e Suricata) e Ferramentas para geração de ataques. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Ataques de Negação de Serviço (DoS) 

Os Ataques DoS têm a finalidade de impedir que usuários legítimos acessem um 

recurso de rede específico, ou seja, tem com foco principal tornar um serviço ou 

aplicação alvo indisponível. Foram conhecidos pela comunidade de investigação de 

rede desde o início de 1980. No ano de 1999, a equipe de resposta a incidentes de 

segurança de computador original do departamento de energia da CIAC (Capability 

Computer Incident Advisory) relatou o primeiro ataque distribuído de negação de 

serviço (DDoS) e a maioria dos ataques de negação de serviço, desde então, têm 

sido distribuídos (ZARGAR et al., 2013). Apesar das inúmeras investigações nos 

últimos anos, ataques DoS continuam causando danos, conforme dito por LOUKAS 

e OKE (2009). 

 Segundo HABIB e DEBASHISH  (2009) o ataque de negação de serviço tem 

por finalidade consumir todos os recursos disponíveis de uma máquina, como 

memória, CPU, espaço de disco, banda ou qualquer outro item de consumo, ou seja, 

tem por objetivo tornar seu serviço indisponível. 

2.1.1 Ataques de Negação de Serviço Distribuídos 

Os ataques DDoS consistem na geração de enorme tráfego, através do 

recrutamento de máquinas zumbis para atacar uma ou mais máquinas-alvo. Esse 

recrutamento é usualmente realizado por uma busca de máquinas com falhas de 

segurança e/ou vulnerabilidades que possibilitem a injeção de código malicioso para 

posterior ataque à(s) máquina(s) alvo. Essas máquinas infectadas são chamadas de 

botnets ou agentes, e além de serem usadas para a geração do ataque também 
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podem ser utilizadas para o recrutamento de outras novas máquinas zumbis 

(ROBINSON et al., 2012). O ataque DDoS distingue-se de outros ataques pela sua 

capacidade de implantar suas armas de forma distribuída através da Internet e de 

agregar estas forças para criar um grande volume de tráfego letal para a máquina 

vítima. DDoS é um ataque que consome todos os recursos da rede, tendo como 

objetivo torná-la indisponível (BHUYAN et al., 2013) (YAN; YU, 2015).  

 Há relatos de ataques DDoS que acontecem em três fases principais, 

segundo HOQUE et al.  (2015), a fase de intrusão em massa, onde ferramentas são 

utilizadas com o objetivo de comprometer e tomar o controle da máquina vítima; a 

fase onde o atacante instala os programas necessários nas máquinas invadidas; e a 

fase onde é consolidado efetivamente o ataque. Um atacante identifica 

primeiramente as vulnerabilidades da rede, para em seguida instalar programas 

maliciosos em várias máquinas e trazê-los ao seu controle. Em seguida, o atacante 

usa esses hosts comprometidos para enviar pacotes de ataque à vítima sem o 

conhecimento dos hosts comprometidos. Dependendo da intensidade de ataque de 

pacote e o número de máquinas utilizadas para atacar, danos proporcionais ocorrem 

na rede ou máquina vítima. 

 Segundo PASCOAL (2016), ataques de negação de serviço distribuídos, na 

sua maioria, são executados para atingir a camada de transporte do modelo OSI de 

redes de computadores. Porém, atualmente esses ataques já podem ser evitados e 

mitigados por algumas defesas na literatura. Devido à existência de ferramentas que 

combatem ataques DDoS na camada de transporte, os atacantes vêm utilizando 

estratégias mais aprimoradas visando atingir a camada de aplicação, por exemplo, o 

serviço Web (DANTAS, 2015).  

2.1.2 Ataques ne Negação de Serviço na Camada de Aplicação 

Ataques de negação de serviço na camada de aplicação (ADoS) são mais 

poderosos e traiçoeiros por quatro principais motivos: tráfego similar à de usuários 

honestos, fácil disponibilidade de ferramentas de ataque, baixa quantidade de 

recursos necessários e indisponibilidade de serviços específicos, segundo DANTAS 

(2015).  
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 A maioria das ferramentas de ataque ADoS trabalham usando o protocolo 

HTTP/HTTPS e podem ser subdivididos em ataque de inundação (Flooding) e 

ataques de LowRate. Os ataques de inundação consistem na geração e envio de um 

grande volume de tráfego a fim de sobrecarregar e tornar indisponível o servidor 

alvo. Ataques desse tipo primeiramente surgiram no cenário das camadas de rede e 

de transporte, onde podemos exemplificar os ataques ICMP Flooding, UDP Flooding 

e TCP Flooding (DURCEKOVA et al., 2012). Na rede, a mais famosa ferramenta 

utilizada para gerar esse tipo de ataque é LOIC. Pode ser facilmente encontrada 

online e propõe-se a realizar ataques de inundação utilizando os protocolos UDP, 

TCP E HTTP, conforme podemos detalhar na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Funcionamento de um ataque GET FLOODING. Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Os ataques LowRate (Figura 2) consiste em abrir conexões TCP com o 

servidor Web alvo e envia a quantidade mínima possível de dados ou enviar 

requisições incompletas, mantendo o servidor sempre ocupado, aguardando por 

novos dados referentes àquela conexão anteriormente aberta. Após a quantidade 

máxima de processos simultâneos, que atendem as conexões dos clientes, 

configurada no servidor Web for atingida, o servidor irá começar a recusar todas as 
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novas requisições enviadas para ele, pois seus recursos a serem alocados não 

estará mais disponível. Trazendo prejuízos para futuros e atuais clientes legítimos 

que estejam enviando requisições para o servidor, como também, o ataque pode 

afetar completamente o servidor Web, ficando indisponível durante o decorrer do 

ataque, conforme PASCOAL (2016). 

 

 

Figura 2. Funcionamento de um ataque do tipo LowRate. Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

2.2 Detecção de Intrusão 

A Detecção de intrusão é um mecanismo de segurança cibernético onde seu 

objetivo é detectar tráfegos anômalos em ambientes de rede. A detecção de tráfegos 

anômalos permite reação oportuna para, por exemplo, parar um ataque em curso. 

Dada a importância da detecção de intrusão, a comunidades industriais e de 

investigação têm projetado e desenvolvido uma variedade de sistemas de detecção 

de intrusão, segundo MILENKOSKI et al. (2015). 

Segundo afirmação de LIAO et al. (2013), a detecção de intrusão é uma das 

áreas de maior expansão, pesquisa e investimento na segurança em redes de 
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computadores. Diante o crescimento da interconexão de computadores em todo o 

mundo, materializado pela Internet, é observado um aumento nos tipos e no número 

de ataques a esses sistemas, gerando uma complexidade muito elevada para a 

capacidade dos tradicionais mecanismos de prevenção. Para maioria das aplicações 

atuais, desde redes corporativas simples até sistemas de e-commerce ou aplicações 

bancárias, é praticamente inviável a simples utilização de mecanismos que 

diminuam a probabilidade de eventuais ataques.  

2.2.1 Sistemas de Detecção de Intrusão  

Podemos definir IDS como uma ferramenta inteligente capaz de detectar tentativas 

de invasão em tempo real. Esses sistemas podem atuar de forma a somente alertar 

as tentativas de invasão, como também em forma reativa, aplicar ações necessárias 

contra o ataque (THONGKANCHORN; NGAMSURIYAROJ; VISOOTTIVISETH, 

2013).  

Conceitualmente, existem dois diferentes tipos de sistemas de detecção de 

intrusão, os baseados em rede e os baseados em host, cada um com suas 

particularidades. Sistemas de host monitoram dados em uma determinada máquina, 

sejam eles processos, sistemas de arquivos ou uso de CPU. Os Sistemas de 

detecção de intrusão em rede monitoram todo o tráfego trocados entre hosts, ou 

seja, todos os dados que passam através da rede (MILENKOSKI et al., 2015).  

Segundo (THONGKANCHORN; NGAMSURIYAROJ; VISOOTTIVISETH, 

2013), os mesmos afirmam que os sistemas de detecção de intrusão têm sido 

amplamente utilizados em muitas organizações para a detecção de tráfego 

malicioso. Eles são projetados e construídos utilizando diferentes modelos e 

tecnologias. Assim, eles podem funcionar de forma eficiente, em diferentes 

ambientes. 

2.2.1.1 Tipos de IDS 

2.2.1.1.1 Baseados em Host (HIDS) 

O IDS monitora e analisa informações coletadas de um único Host (Máquina), não 

observa o tráfego que passa pela rede, seu uso volta-se a verificação de 
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informações relativas aos eventos e registros de logs e sistema de arquivos 

(permissão, alteração, etc.). São instalados em servidores para alertar e identificar 

ataques e tentativas de acesso indevido à própria máquina, sendo mais empregados 

nos casos em que a segurança está focada em informações contidas em um 

servidor e os usuários não precisam ser monitorados. Também é aplicada em redes 

onde a velocidade de transmissão é muito alta como em redes “Gigabit Ethernet” ou 

quando não se confia na segurança corporativa da rede em que o servidor está 

instalado (LIAO et al., 2013). 

2.2.1.1.2 Baseados em Rede (NIDS) 

O IDS monitora e analisa todo o tráfego no segmento da rede, consiste em um 

conjunto de sensores que trabalha detectando atividades maliciosas na rede, como 

ataques baseados em serviço, portscans, etc… São instalados em máquinas 

responsáveis por identificar ataques direcionados a toda a rede, monitorando o 

conteúdo dos pacotes ou do tráfego e seus detalhes como informações de 

cabeçalhos e protocolos. Os Sistemas de detecção de intrusão baseado em rede 

tem como um dos principais objetivos detectar se alguém está tentando entrar no 

seu sistema ou se algum usuário legítimo está fazendo mau uso do mesmo (LIAO et 

al., 2013). 

2.2.1.1.3 Híbridos 

São as formas utilizáveis dos sistemas baseados em redes e dos sistemas baseados 

em Host para controlar e monitorar a segurança computacional de um ambiente 

(LIAO et al., 2013). 

 

2.3 IDS Snort 

O Snort é um IDS (Sistema de Detecção de Intrusão), é uma ferramenta Open 

Source, tendo passado por diversas atualizações tornando-se a mesma adaptável a 

vários ambientes (multi-plataforma). Seu desenvolvimento e atualização são 

constantes, tanto as regras de detecção quanto o código como um todo são 

atualizados diariamente. Os módulos que o compõem são poderosas ferramentas, 
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com capacidade de produzir uma quantidade enorme de informações sobre os 

ataques monitorados. Permite o monitoramento de tráfego de pacotes em rede 

TCP/IP, realizando análises em tempo real sobre diversos protocolos (SNORT, 

2016). 

 Através de regras que são as assinaturas conhecidas dos ataques, é possível 

descobrir uma variedade de ataques e sondagens, como buffer overflow, port scans, 

ataques CGI (Common Gateway Interface), verificação de SMB (Server Message 

Block). A engenharia de detecção é programada usando um idioma simples que 

descreve a programação de testes de pacote e ações. A facilidade de uso simplifica 

e agiliza o desenvolvimento de regras de descoberta de novos ataques. A 

arquitetura da ferramenta Snort enfoca o desempenho, simplicidade e flexibilidade, 

trazendo com ela três subsistemas primários que o compõem: decodificador de 

pacote, engenharia de detecção e subsistema de login e alerta (SNORT, 2016). As 

versões mais atuais do Snort fazem análise na camada de aplicação além da 

camada de rede e de transporte, onde as regras são aplicadas em todos os pacotes 

independente do seu tipo e/ou tamanho. O IDS trabalha com regras escritas em 

formato texto e especificadas definidas no arquivo “snort.conf”  (CARUSO, 2005) 

(KHAMPHAKDEE et al., 2015).  

 

2.4 IDS Suricata 

O IDS Suricata é um NIDS desenvolvido pela Open Information Security Foundation 

(OISF), a sua primeira versão beta foi lançada em dezembro de 2009 e a primeira 

versão estável em julho de 2010 (SURICATA, 2016). É mais recente e menos 

difundido do que o Snort. Também é baseado na detecção por assinaturas, 

projetado para ser compatível com componentes de segurança de rede existente e 

apresenta uma ferramenta unificada de funcionalidade de saída e opções de 

bibliotecas conectáveis para aceitar chamadas de outros aplicativos (SURICATA, 

2016).  Como utiliza o mecanismo de multithread, o IDS Suricata argumenta que 

oferece maior velocidade e eficiência na análise de tráfego de rede. Além de 

aceleração de hardware, o motor é construído para utilizar o poder de 

processamento oferecido pelos mais recentes processadores multi-core (SURICATA 
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2016). É um software Open Source da nova geração de mecanismos de prevenção 

de intrusão, que não pretende apenas substituir ou emular as ferramentas existentes 

no setor, mas sim trazer novas ideias e tecnologias. Utiliza regras baseadas em 

NIDS, fornecendo alertas para o administrador do sistema quando eventos suspeitos 

são detectados (THONGKANCHORN et al., 2013). 

2.5 Ferramentas de Geração de Ataques 

As ferramentas de geração de ataques são utilizadas nas simulações a fim de criar 

cenários que possibilitem analisar a efetividade das ferramentas de detecção de 

intrusão. 

 Slowloris: Através de um membro chamado “Rsnake” do grupo hacker ativista 

chamado Anonymous (ANONYMOUS, 2016), foi criada e desenvolvida a ferramenta 

Slowloris, escrita em Perl (PERL, 2016). O Slowloris cria um grande número de 

conexões a um servidor Web de destino “alvo”, enviando pedidos parciais, e tenta 

mantê-los abertos por um longo período. Em sequência o servidor alvo mantém 

essas conexões como abertas, sobrecarregando seu processo de conexão, o que 

necessariamente, obriga-o a negar as tentativas de conexão legítimas adicionais de 

clientes (HOQUE et al., 2014). 

 

Figura 3. Fluxo HTTP/SlowLoris. Fonte: INFOSEC (2016). 
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 LOIC: A ferramenta LOIC (Low Orbit Ion Cannon) é utilizada e recomendada 

pelo grupo Anonymous para uso em botnets nos ataques de negação distribuídos. 

Ela gera grande volume de tráfego UDP, TCP e HTTP e oferece dois modos de 

operação: no primeiro modo, o usuário insere a localização da vítima (IP ou URL) e 

realiza o ataque. No segundo modo, chamado de HIVEMIND, o usuário conecta o 

LOIC a um servidor IRC (Internet Relay Chat), onde usuários podem escolher alvos 

que usuários conectados a esse servidor irão automaticamente atacar (DE 

QUEIROZ et al., 2014). 

 

2.6 Trabalhos relacionados  

O trabalho proposto por (PARK; AHN, 2016) tem por objetivo comparar os IDS Snort 

e Suricata para decidir qual das duas ferramentas são mais eficazes ao utilizar single 

threading e multithreading para detectar diversos ataques. Em relação ao single 

core, o Snort foi menos eficaz, pois ao se utilizar apenas um núcleo, torna-se mais 

difícil processar os pacotes. Porém em relação ao uso de CPU, o Snort mostra uma 

utilização menor que o Suricata. Caso o usuário opte por utilizar um IDS em uma 

CPU de baixa performance, o Snort será a melhor escolha. Contudo, o Suricata tem 

suas vantagens: por ser um IDS desenvolvido mais recentemente, usufrui dos 

benefícios multithreading dos processadores, obtendo um melhor resultado nas 

detecções para os ataques estudados. Entretanto este trabalho não especifica os 

ataques estudados, nem quais as regras utilizadas. 

 O trabalho de (KHAMPHAKDEE et al., 2015) apresenta um procedimento 

para melhorar regras no IDS Snort para detecção de ataques na rede através de 

mineração de dados. O método proposto consiste em três etapas: classificação, 

clusterização e associação das regras. Verificou-se que o uso da abordagem 

proposta melhora a eficiência do IDS Snort, adicionando, porém, maior 

complexidade e consumo de recursos na sua execução. 

 VALGENTI et al. (2014) aborda uma filtragem em tempo real para ser 

aplicado ao tráfego de rede antes de ser analisado por um IDS. O objetivo principal é 

dividir o tráfego seguro do considerado suspeito, reduzindo o número de pacotes a 
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serem processados. Um ponto que poderia ser abordado neste trabalho seria a 

utilização de mais um IDS no estudo. 

 MILENKOSKI et al. (2015) examinam e sistematizam práticas comuns na área 

de avaliação de sistemas de detecção de intrusão, definindo uma estrutura de 

trabalho em três etapas: carga de trabalho, métricas e metodologia de medição. São 

discutidos os desafios com foco em metodologias de avaliação para novos sistemas 

de detecção de intrusão, mostrando a importância do uso dessas ferramentas e a 

dificuldade de se implementá-las. 

 O trabalho realizado por (SHERRY et al., 2015) aborda o problema de IDS 

baseado em assinaturas quando os dados estão criptografados. Para identificar os 

ataques, (SHERRY et al., 2015) apresenta um sistema que permite identificar esses 

conteúdos criptografados por meio de comparação de pacotes com assinaturas 

também criptografadas, não perdendo o sigilo das informações armazenadas. 

 ZARGAR et al. (2013) propôs em seu trabalho explorar o alcance do 

problema de ataque por inundações DDoS e tentam combatê-lo. Categorizam os 

ataques por inundações DDoS e classificam as contramedidas existentes com base 

em onde e quando prevenir, detectar e responder aos ataques por inundações 

DDoS. Além disso, destacam a necessidade de uma ampla abordagem de defesa 

distribuída e colaborativa. Os autores tem como objetivo principal do trabalo 

estimular a comunidade de pesquisa no desenvolvimento de mecanismos de 

prevenção, detecção e respostas criativas, eficazes, eficientes e abrangentes que 

abordem o problema de inundação DDoS antes, durante e após um ataque real. 

 Neste trabalho os autores (MOUSTIS; KOTZANIKOLAOU, 2013) analisam os 

ataques DDoS que requerem apenas um número pequeno de bots para tornar um 

servidor web indisponível. Para estudar seu comportamento, implementaram um 

sistema Botnet em um ambiente de teste. Simularam robôs usando sistemas 

baseados em Linux e Windows infectados com Slowloris, um sinflooder HTTP, 

objetivando um servidor web Apache vulnerável. Aplicaram vários controles de 

segurança para testar sua eficácia contra esses ataques. Os resultados mostraram 

que apenas uma combinação de controles anti-DDoS cuidadosamente selecionados 

pode reduzir significativamente a exposição a tais ataques sem afetar o serviço 

fornecido. 
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 Uma das lacunas encontradas nos artigos relacionados foi a ausência da 

análise da eficácia das ferramentas na detecção dos diversos tipos de ataques 

importantes e muito usados atualmente. Deste modo, o presente artigo tem por 

objetivo avaliar a eficácia das ferramentas IDSs Snort e Suricata na detecção de 

alguns dos ataques mais populares na atualidade. Abordamos aqui os ataques: 

Slowloris e LOIC (UDP e HTTP). 
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CAPÍTULO 3 

Este capítulo descreve detalhadamente cenários, os passos e os métodos de 

análise utilizados para o estudo comparativo de desempenho dos IDSs.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia de avaliação de desempenho baseou-se em dois métodos. No 

primeiro foi criado um cenário experimental onde foram disparados os ataques a 

serem estudados e coletadas métricas essenciais para a verificação da performance 

dos IDSs.  No segundo método, foi realizada uma coleta de dados reais em uma 

rede de uma instituição de ensino superior (IES) localizada no Nordeste do Brasil, os 

quais foram posteriormente processados com os IDSs em modo offline, para a 

verificação da ocorrência dos ataques. Em ambos foi avaliada a eficácia dos IDSs 

Snort e Suricata em detectar os ataques, assim como foram monitorados o consumo 

de recursos de CPU e de memória da máquina atacada. 

 

3.1 Configurações utilizadas 

Os experimentos foram baseados nos ataques DDoS a partir de uma máquina 

atacante usando as ferramenta de ataques Slowloris e LOIC para alcançar a 

máquina-alvo (servidor web Apache 2), que foi configurada com Snort ou Suricata, 

alternadamente.  

 Cada experimento consistiu na realização de um tipo de ataque à máquina-

alvo, configurada com um dos IDSs, utilizando-se exatamente a mesma regra de 

detecção em ambos. Para efetuar tais experimentos foram necessárias as seguintes 

configurações: para a máquina-alvo foi instalado o servidor apache, os IDS Snort e 

Suricata, o BASE (Basic Analysis and Security Engine), o Barnyard, o banco de 

dados MySQL; para a máquina atacante foi instalado uma máquina virtual 

(VirtualBox) com as ferramentas de ataques Slowloris e Loic; e para verificar o 

desempenho da máquina alvo foram utilizados os comandos vmstat e mpstat.  

 A escolha do servidor Web usado justifica-se através de dados apresentados 

pela NETCRAFT, que mostram que aproximadamente 46% dos sites da Internet são 

hospedados em servidores Apache 2, representando uma parcela muito superior 
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àquela ocupada por seus concorrentes Nginx e IIS (Internet Information Services). 

Assim, utiliza-se o servidor Web Apache 2, utilizando o mpm_prefork para processar 

requisições, com o parâmetro MaxRequestWorkers configurado com o valor 750. Ou 

seja, um servidor de médio porte, capaz de atender a 750 clientes simultaneamente 

(NETCRAFT, 2016).  

 Para o cenário experimental foram realizados cinco experimentos de 60 

segundos, cinco experimentos de 120 segundos e cinco experimentos de 240 

segundos. Os resultados têm um nível de confiança de 95%. A validação estatística 

dos dados é realizada usando análise de variância (ANOVA) e (teste de Tukey). O 

software usado para as análises estatísticas foi o Assistat. O software Assistat faz 

análise de variância (ANOVA) e classifica médias pelos testes de Tukey, de Duncan, 

SNK, t, de Dunnett e de Scott-Knott. Foi desenvolvido pelo Professor Francisco de A. 

S. e Silva da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). É um software de 

apoio a tomada de decisão que transformam os dados em informações importantes 

e validadas. 

3.1.1 Cenário 1 (Experimental) 

Neste cenário foi utilizado um ambiente experimental simulado composto por 

diversas máquinas atacantes e uma máquina alvo, todas na mesma rede local.  

 

 

Figura 4. Cenário Experimental para ataques DDoS e detecção com os IDS Snort e Suricata. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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O cenário dos experimentos consistiu em realizar ataques DDoS a partir de 

uma máquina atacante utilizando as ferramentas de ataques Slowloris e LOIC (UDP 

e HTTP), a fim de atingir a máquina-alvo, conforme (Figura 4). Como o ataque é 

distribuído, ao iniciar a ferramenta de ataque esta cria diversas máquinas zumbis 

que realizarão as múltiplas conexões. 

O objetivo principal não é conter o ataque, mas conseguir detectá-lo e 

consequentemente, alertar os administradores sobre o incidente, para que seja 

possível tomar alguma medida. Após a máquina atacante efetuar os disparos dos 

devidos ataques, o IDS ativado e com as regras específicas para cada intrusão 

deverá realizar a provável detecção da anomalia na rede, notificando através de 

alertas. 

3.1.2 Cenário 2 (Dados Reais Coletados) 

Para a avaliação de desempenho com dados reais, foram coletados traces em uma 

rede de uma instituição de Ensino Superior do Brasil, de acordo com a configuração 

mostrada na Figura 5.  

 
 

 
Figura 5. Cenário de análise dados reais coletados com os IDS Snort e Suricata. Fonte: Dados 

da pesquisa, 2017. 

 
 
A Figura 6 ilustra o processo de captura de tráfego realizado na rede de 

computadores de uma instituição de ensino superior, durante períodos de uma 

semana (Junho-Novembro-Dezembro/2016 e Março/2017). Foi utilizado um 

computador Intel Core2 Quad-core 2,66 Ghz, com 4GB de RAM e sistema 

operacional Linux, em uma rede Ethernet 1 Gbps com uma saída de 1 Gbps para a 

Internet, conforme mostra a Figura 3. O software utilizado para coletar os dados foi o 

tcpdump. 
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Figura 6. Estrutura da coleta para análise offline. Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

3.2 Métricas 

 Tempo inicial de detecção:  Instante em que o IDS emite o primeiro 

alerta. 

 Número de alertas: número total de alertas gerado pelos IDS. 

 Consumo de CPU da máquina-alvo. 

 Consumo de memória da máquina-alvo. 
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CAPÍTULO 4 

Neste capítulo, será mostrado os resultados dos experimentos. 

4 RESULTADOS 

4.1 Cenário Experimental 

Para cada tipo de ataque foram realizados experimentos com duração de 60, 120 e 

240 segundos, com cinco repetições cada. Ressalta-se que o tempo de cinco 

segundos iniciais de cada ataque foi desprezado na análise do Impacto sobre o 

desempenho da máquina-alvo onde operaram os IDS (Consumo de CPU e Memória) 

em todos os casos estudados. Os resultados têm um nível de confiança de 95%. A 

validação estatística dos dados é realizada usando análise de variância (ANOVA) e 

(teste de Tukey).  

4.1.1 Detecção do ataque Slowloris 

Este experimento visa determinar a eficácia dos IDSs Snort e Suricata durante o 

ataque do tipo Slowloris. Foram inicialmente pesquisadas e testadas quatro 

diferentes regras para detecção deste ataque pela comunidade que trabalha com 

segurança de redes utilizando IDS. A Tabela 1 descreve com detalhe a regra para 

detecção do ataque Slowloris (SNORT, 2016). A única regra que foi capaz de 

detectar este tipo de ataque foi: (SNORT, 2016) (MOUSTIS; KOTZANIKOLAOU, 

2013) 

Alert tcp any any -> any any (msg: "DOS by Slowloris Tool"; threshold: type 
threshold, track by_src, count 100, seconds 5; classtype: attempted-dos; sid: 
2016001; rev: 1;) 

 

Tabela 1. Descrição da regra para detecção do Slowloris 

alert tcp any any Analisa o tráfego TCP de entrada vindo de 

qualquer interface (interna ou externa) 

msg:"DOS by Slowloris 

Tool" 

A cada detecção, será gerada a mensagem 

threshold: type threshold, Quando o limite de 100 conexões da mesma 
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track by_src, count 100, 

seconds 5 

origem for alcançado em 5 segundos, será 

emitido o alerta 

classtype:attempted-dos Classificação do tipo do ataque  

sid:2016001 Identificação da regra 

rev:1 Nível do tipo do ataque 

  

 O comando utilizado para realizar o ataque envia requisições ao servidor, na 

porta 80, sendo 600 conexões a cada 5 segundos. Na máquina-alvo (servidor web 

Apache 2) estavam instalados o IDS Snort e o IDS Suricata, que foram ativados 

alternadamente. Dessa forma os dados de desempenho puderam ser obtidos de 

forma independente. Para execução do ataque Slowloris, foi acessado a máquina 

atacante, navegado até a pasta onde o Slowloris foi salvo e executado o seguinte 

comando (Tabela 2): 

 

perl slowloris.pl -dns 192.168.xxx.xxx -port 80 -timeout 5 -num 600 -tcpto 5  

   

Tabela 2. Descrição do comando para executar o ataque Slowloris 

-dns 192.168.xxx.xxx IP da máquina que está rodando o servidor web 

e que sofrerá o ataque  

-port 80 Porta onde o servidor está escutando 

-timeout 5 Timeout entre as requisições enviadas pelo 

Slowloris 

-num 600 Número de atacantes que se deseja criar 

  

4.1.1.1 Tempo da 1ª Detecção 

A Tabela 3 mostra o tempo médio em que foi detectado o primeiro alerta por cada 

um dos IDSs, em centésimos de segundos. Observa-se que o Suricata foi sempre 

mais rápido para realizar a detecção do ataque Slowloris sendo 52% mais rápido 

para o experimento com duração de 120s. Entretanto, embora o Suricata emita o 

primeiro alerta rapidamente, falha em determinar os demais, conforme mostrado na 

seção 4.1.1.2. 



 

37 

 

Tabela 3. Tempo médio da primeira detecção (Slowloris) 

Duração do 
ataque (s) 

 IDS-Snort  IDS-Suricata % 

60 0.3245 0.2399 35 

120 0.4047 0.2656 52 

240 0.3378 0.2364 43 

  

 A análise de variância (ANOVA) para o tempo médio da primeira detecção 

feito pelos IDSs referente aos experimentos de 60, 120 e 240 segundos foi 

estatisticamente significativa ao nível de 1%, pois o valor de “p” para os de 60 

segundos foi igual a 0,0082, para os de 120 segundos foi igual a 0,0026 e para os 

de 240 segundos foi igual a 0,0022, todos menores que α=0,01. 

4.1.1.2 Número de Alertas Detectados 

Tabela 4. Número médio de alertas (Slowloris) 

Número 
total de 

requisições 

Alertas 
esperados 

Duração do 
ataque (s) 

Snort Suricata 

Alertas 
detectados 

% 
Alertas 

detectados 
% 

7200 72 60 32 44.4 4 5.0 

14400 144 120 61 42.6 4 3.0 

28000 288 240 134 46,5 4 1.5 

 

Este conjunto de experimentos visa aferir a capacidade dos IDSs em detectar os 

ataques, a partir da quantidade de alertas gerados. Como pode ser observado na 

Tabela 4, o Suricata foi praticamente incapaz de detectar o ataque Slowloris, 

emitindo menos de 5% de alertas em todos os casos estudados. 

 A análise de variância (ANOVA) para o número médio de alertas detectados 

pelos IDS referente aos experimentos de 60, 120 e 240 segundos foi 

estatisticamente significativa ao nível de 1%, pois o valor de “p” para todos 

experimentos foi igual a 0,0001 valor este menor que α=0,01.  

4.1.1.3 Impacto sobre o desempenho da máquina-alvo  

A Figura 7 mostra o consumo médio de CPU e a Figura 8 mostra a memória da 

máquina-alvo durante os ataques de 60s, 120s e 240s. Embora o ataque Slowloris 

não seja praticamente detectado pelo IDS Suricata, percebe-se que o consumo de 

CPU é bem mais alto do que o do IDS Snort. A Figura 8 mostra que o ataque 



 

38 

 

Slowloris consome quase 100% de memória. A Figura 5 mostra o consumo médio de 

CPU ao longo do ataque de 60s. Os demais experimentos obtiveram resultados 

semelhantes. 

 

Figura 7. Consumo de CPU (Slowloris). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 8. Consumo de memória (Slowloris). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para fins de ilustração, apresenta-se nas Figuras 9, 10 e 11 o consumo médio de 

CPU ao longo do tempo do ataque de 60s, 120s e 240s, corroborando os dados 

mostrados na Figura 7. 
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Figura 9. Consumo Médio de CPU 60s (Slowloris). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

 
Figura 10. Consumo Médio de CPU 120s (Slowloris). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 11. Consumo Médio de CPU 240 (Slowloris). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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4.1.2 Detecção do ataque Loic-UDP 

O segundo experimento visa determinar a eficácia dos IDSs Snort e Suricata durante 

o ataque do tipo Loic-UDP. A Tabela 5 descreve com detalhe a regra para detecção 

do ataque Loic-UDP (SNORT, 2016). A regra utilizada para a detecção do ataque 

Loic-UDP encontra-se abaixo:  

alert udp any any -> any 80 (msg:"SLR - LOIC DoS Tool UDP Mode"; content:"|65 73 

75 64 65 73 75 64 65 73 75 7e|"; threshold: type threshold, track by_src, count 100 , 

seconds 5; classtype:attempted-dos; sid:2016004; rev:1;)  

 

Tabela 5. Descrição da regra Loic-UDP 

alert udp any any Analisa o tráfego UDP de entrada vindo de 

qualquer interface (interna ou externa) 

msg:"SLR - LOIC DoS Tool UDP 

Mode" 

A cada detecção, será gerada a 

mensagem 

threshold: type threshold, track 

by_src, count 100, seconds 5 

Quando o limite de 100 conexões da 

mesma origem for alcançado em 5 

segundos, será emitido o alerta 

classtype:attempted-dos Classificação do tipo do ataque  

sid:2016004 Identificação da regra 

rev:1 Nível do tipo do ataque 

 

4.1.2.1 Tempo da 1ª Detecção 

Observa-se que o Suricata foi sempre mais rápido para realizar a detecção deste 

ataque do que o Snort, sendo 39% mais rápido para o 60s (Tabela 6, centésimos de 

segundo). 

 A análise de variância (ANOVA) para o tempo médio da primeira detecção 

feito pelos IDS referente aos experimentos de 60s, 120s e 240s mostrou que ocorreu 

uma soma de quadrado do resíduo igual ou próxima de zero. Assim, as médias são 

estatisticamente semelhantes. Considerando-se que ambos IDSs obtiveram o 

mesmo nível de detecção referente ao tempo da primeira detecção para o referido 

ataque em todos os experimentos. 



 

41 

 

Tabela 6. Tempo médio da primeira detecção (Loic-UDP) 

Duração do 
ataque (s) 

IDS-Snort IDS-Suricata % 

60 0,0118 0,0085 39 

120 0,0095 0,0087 9 

240 0,0099 0,0084 18 

 

4.1.2.2 Número de Alertas Detectados 

Como pode ser observado na Tabela 7, o IDS Snort detectou 100% e todos os 

experimentos, enquanto o IDS Suricata obteve uma média de 99,9% na detecção, 

concluindo que ambos IDS foram eficazes. Reafirmando através da análise de 

variância (ANOVA) para o número de alertas detectados através dos IDSs referente 

a todos os experimentos, a analise mostrou que as médias são estatisticamente 

semelhantes, ou seja, ambos IDSs foram eficientes para esse tipo de ataque. 

 

Tabela 7. Número médio de alertas (Loic-UDP) 

Duração 
do 

ataque 
(s) 

Snort Suricata 

Número 
total de 

requisições 

Alertas 
esperados 

Alertas 
detectados % 

Número 
total de 

requisições 

Alertas 
esperados 

Alertas 
detectados 

% 

60 976324 9763 9763 100.0 995043 9950 9944 99.9 

120 1922972 19229 19229 100.0 1341794 13417 13405 99.9 

240 2908465 29084 29084 100.0 2723979 27240 27219 99.9 

 

 

4.1.2.3 Impacto sobre o desempenho da máquina-alvo  

As Figuras 12 e 13 mostram o consumo médio de CPU e memória da máquina-alvo 

durante os ataques de 60, 120 e 240 segundos. Percebe-se que o IDS Snort 

apresenta um maior consumo de CPU e memória do que o Suricata em todos os 

experimentos. 
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Figura 12. Consumo de CPU (Loic-UDP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

 

Figura 13. Consumo de memória (Loic-UDP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para fins de ilustração, apresenta-se nas Figuras 14, 15 e 16 o consumo médio de 

CPU ao longo do tempo do ataque de 60s, 120s e 240s, corroborando os dados 

mostrados na Figura 12. 
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Figura 14. Consumo Médio de CPU 60s (Loic-UDP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 15. Consumo Médio de CPU 120s (Loic-UDP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 16. Consumo Médio de CPU 240s (Loic-UDP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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4.1.3 Detecção do ataque Loic-HTTP 

O terceiro experimento visa determinar a eficácia dos IDSs Snort e Suricata durante 

o ataque do tipo Loic-HTTP. A Tabela 8 descreve com detalhe a regra para detecção 

do ataque Loic- HTTP (SNORT, 2016). A regra utilizada para a detecção do ataque 

Loic- HTTP encontra-se abaixo:  

alert tcp any any -> any 80 (msg:"SLR - LOIC DoS Tool HTTP Mode"; flags:PA; 

content:"GET / HTTP/1.0"; classtype:attempted-dos; sid:2016002; rev:1;)  

Tabela 8. Descrição da regra Loic-HTTP 

alert tcp any any Analisa o tráfego TCP de entrada vindo de 

qualquer interface (interna ou externa) 

msg:"SLR - LOIC DoS Tool 

HTTP Mode" 

A cada detecção, será gerada a 

mensagem 

flags:PA; content:"GET / 

HTTP/1.0 

Cabeçalho do envio de conexão 

classtype:attempted-dos Classificação do tipo do ataque  

sid:2016002 Identificação da regra 

rev:1 Nível do tipo do ataque 

 

4.1.3.1 Tempo da 1ª Detecção 

Observa-se que o IDS Snort foi sempre mais rápido para realizar a detecção deste 

ataque do que o IDS Suricata (Tabela 9), a um nível de significância de α= 0,05, 

sendo 43% mais rápido para os experimentos com durações de 60s e 240s. 

Entretanto, embora o IDS Snort emita o primeiro alerta rapidamente, ambos IDS 

foram efetivos e precisos no número de alertas detectados, conforme ilustrado na 

seção 4.1.3.2.   

Tabela 9. Tempo médio da primeira detecção (Loic-HTTP) 

Duração do 
ataque (s) 

 IDS-Snort  IDS-Suricata % 

60 0,0050 0,0070 43 

120 0,0051 0,0070 38 

240 0,0049 0,0069 43 
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 A análise de variância (ANOVA) para o tempo médio da primeira detecção 

feito pelos IDS referente aos experimentos de 60s, 120s e 240s mostrou que ocorreu 

uma soma de quadrado do resíduo igual ou próxima de zero. Afirmando que 

provavelmente as repetições tem valores iguais ou muitos próximos. Isto significa 

que os tempos são semelhantes, ou seja, não há diferença estatística entre eles. 

4.1.3.2 Número de Alertas Detectados 

Este conjunto de experimentos visa aferir a capacidade dos IDSs em detectar os 

ataques, a partir da quantidade de alertas gerados por cada um dos IDS durante os 

ataques. Como pode ser observado na Tabela 10, ambos os IDS foram eficientes 

com relação ao número de alertas detectados no ataque LOIC-HTTP, com 100% em 

todos os experimentos. 

 

Tabela 10. Número médio de alertas (Loic-HTTP) 

Duração 
do 

ataque 
(s) 

Snort Suricata 

Número 
total de 

requisições 

Alertas 
esperados 

Alertas 
detectados % 

Número 
total de 

requisições 

Alertas 
esperados 

Alertas 
detectados 

% 

60 4498 4498 4498 100.0 4314 4314 4314 100.0 

120 9437 9437 9437 100.0 9515 9515 9515 100.0 

240 19016 19016 19016 100.0 19700 19700 19700 100.0 

 

4.1.3.3 Impacto sobre o desempenho da máquina-alvo 

As Figura 17 mostra o consumo médio de CPU e a Figura 18 o consumo de 

memória da máquina-alvo. Percebe-se que o IDS Snort tem um consumo de CPU 

maior do que o Suricata em ambos experimentos, e o consumo de memória no 

tempo de 120s é o único momento que o Suricata é mais alto que o Snort, porém o 

uso de memória não ultrapassa os 83%, sabendo-se que este percentual é 

considerado relativamente alto.  
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Figura 17. Consumo de CPU (Loic-HTTP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 18. Consumo de memória (Loic-HTTP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para fins de ilustração, apresenta-se nas Figuras 19, 20 e 21 o consumo médio de 

CPU ao longo do tempo do ataque de 60s, 120s e 240s, corroborando os dados 

mostrados na Figura 15. 
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Figura 19. Consumo Médio de CPU 60s (Loic-HTTP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 20. Consumo Médio de CPU 120s (Loic-HTTP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Figura 21. Consumo Médio de CPU 240s (Loic-HTTP). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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4.1.4 Discussão 

Observa-se que o IDS Suricata é mais rápido para detectar o ataque do tipo 

Slowloris, sendo 52% mais rápido para o experimento com 120s de duração. A 

análise de variância (ANOVA) para o tempo médio de primeira detecção realizado 

pelos IDS para o ataque do tipo Slowloris foi estatisticamente significativa a 1%, uma 

vez que o valor de "p" para 60s foi igual a 0,0082, para 120s foi 0,0026 e para os de 

240s foi igual a 0,0022, todos menores do que α = 0,01. Os outros resultados são 

estatisticamente semelhantes. Então, podemos concluir que o IDS Suricata é mais 

rápido do que o IDS Snort para detectar o ataque do tipo Slowloris. Para os ataques 

dos tipos LOIC-UDP e LOIC-HTTP, ambos os IDS atingem desempenho semelhante 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11. Tempo médio da primeira detecção 

Duração  
do ataque (s) 

Slowloris LOIC-UDP LOIC-HTTP 

Snort Suricata Snort Suricata Snort  Suricata  

60 0.3245 0.2399 0.0118 0.0085 0,0050 0,0070 

120 0.4047 0.2656 0.0095 0.0087 0,0051 0,0070 

240 0.3378 0.2364 0,0099 0,0084 0,0049 0,0069 
 

 Para o ataque do tipo Slowloris, observamos também que o número de 

alertas emitidos pelo IDS Suricata é muito baixo, apenas 5% (60s), 3% (120s) e 

1,5% (240s) dos alertas esperados, enquanto o Snort gera um maior número de 

alertas, 44,4% (60s), 42,6% (120s) e 46,5% (240s). Embora o Snort não detecte o 

número total de alertas, a quantidade detectada pode ser considerada alta o 

suficiente para chamar a atenção. Se um administrador de rede receber um número 

elevado de alertas em um período de tempo muito curto, ele provavelmente poderá 

tomar alguma atitude preventiva para evitar o ataque. No entanto, com apenas 

alguns alertas, ele não terá certeza se o ataque está ocorrendo. Assim, o 

desempenho do IDS Snort é melhor do que o do IDS Suricata. O IDS Snort é capaz 

de detectar o ataque, gerando uma série de alertas suficientes para chamar a 

atenção do gerente de rede. Para ataques LOIC-UDP e LOIC-HTTP, os resultados 

são semelhantes e quase 100%. Assim, o desempenho de Snort e Suricata são 

semelhantes para esses ataques. 
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 Para o consumo de CPU referente ao ataque do tipo Slowloris percebemos 

que para o IDS Suricata o consumo é maior do que para IDS Snort em todos os 

tempos trabalhados nos experimentos (Figura 22). Este resultado também é 

apresentado em (PARK; AHN, 2016) (ROBINSON, 2012). No entanto, para os 

ataques Loic-UDP e Loic-HTTP, o oposto é verdadeiro: Snort consome mais do que 

Suricata (Figura 22).  

 Podemos observar que o ataque do tipo Slowloris causa um consumo de 

memória de cerca de 95% na máquina alvo, quando o IDS Snort é usado para 

detecção. Embora o IDS Snort seja capaz de detectar o ataque ao gerar cerca de 

44% de alertas, os recursos de memória da máquina estão esgotados. Por outro 

lado, embora o IDS Suricata não seja capaz de detectar o ataque, gerando apenas 

5% dos alertas, a memória da máquina também está esgotada (74% para 60, 95% 

para 120s e 96% para 240s). Assim, o desempenho de Suricata é menor que o 

desempenho de Snort nesse sentido (Figura 23). 

 

 

 

Figura 22. Consumo Médio de CPU (Geral). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Figura 23. Consumo Médio de memória (Geral). Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

4.2 Dados reais coletados 

4.2.1 Dados reais coletados sem ataques provocados 

Os dados coletados sem ataques provocados foram processados por ambos os 

IDSs em modo off-line nos meses de junho e dezembro de 2016, o tempo da coleta 

foi de 120min em cada dia. As Tabelas 12, 13, 14 e 15 apresentam um resumo do 

processamento, mostrando o volume de tráfego, o número de alertas e o consumo 

de CPU de cada IDS. Em todos os traces e dias foram detectados alguns dos tipos 

de ataques de Negação de Serviço estudados, mesmo sem termos induzido nenhum 

ataque, o IDS Snort detectou maior quantidade de ataques em comparação ao IDS 

Suricata. O consumo de CPU do IDS Snort foi significativamente menor que o do 

IDS Suricata, utilizando até 76% menos CPU em um dos dias coletados (Tabela 13).
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Tabela 12. Volume de tráfego, número de alertas e consumo de CPU (Jun/2016) 

Dias 

Manhã 

Volume 
de 

tráfego 

Nº 
Alertas 
Snort 

Nº 
Alertas 

Suricata 

Consumo 
de CPU 
Snort 

Consumo 
de CPU 
Suricata 

1 468,1MB 3499 163 52% 100% 

2 10,8 GB 92354 1727 65% 100% 

3 33,8 GB 248853 2903 58% 100% 

4 34,9 GB 255799 1444 62% 100% 

5 26,5 GB 353760 1142 77% 100% 

6 14,9 GB 79296 140 49% 100% 

7 17,1 GB 125551 29 70% 94% 

  

 

Tabela 13. Volume de tráfego, número de alertas e consumo de CPU (Jun/2016) 

Dias 

Tarde 

Volume 
de 

tráfego 

Nº 
Alertas 
Snort 

Nº 
Alertas 

Suricata 

Consumo 
de CPU 
Snort 

Consumo 
de CPU 
Suricata 

1 140,0MB 880 94 24% 100% 

2 46,4 GB 369762 218 75% 100% 

3 19,4 GB 161199 1799 54% 100% 

4 40,1 GB 330370 79 79% 100% 

5 28,5 GB 351906 1625 77% 100% 

6 7,7 GB 40595 80 40% 100% 

7 3,6 GB 2474 46 44% 100% 

 

 

Tabela 14. Volume de tráfego, número de alertas e consumo de CPU (Dez/2016) 

Dias 

Manhã 

Volume 
de 

tráfego 

Nº 
Alertas 
Snort 

Nº 
Alertas 

Suricata 

Consumo 
de CPU 
Snort 

Consumo 
de CPU 
Suricata 

1 3,1GB 25260 763 37% 100% 

2 13,2GB  100586 1371 41% 100% 

3 3,1GB  17902 117 47% 100% 

4 1,5GB 9327 140 61% 100% 

5 29,8GB 208371 1975 56% 100% 

6 26,4GB 228421 1330 64% 100% 

7 53,1GB 374033 1427 50% 98% 
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Tabela 15. Volume de tráfego, número de alertas e consumo de CPU (Dez/2016) 

Dias 

 Tarde 

Volume 
de 

tráfego 

Nº 
Alertas 
Snort 

Nº 
Alertas 

Suricata 

Consumo 
de CPU 
Snort 

Consumo 
de CPU 
Suricata 

1 6,9GB  42114 1361 36% 100% 

2 10,1GB 63078 108 60% 100% 

3 2,1GB 13914 694 50% 100% 

4 1,9GB 10607 738 55% 100% 

5 34,8GB 209922 1929 47% 100% 

6 36,3GB 206728 642 41% 100% 

7 26,2GB 199612 103 48% 99% 

 

 

 Quando os alertas são classificados por tipos de ataques, percebe-se que os 

ataques dos tipos Slowloris e Loic-HTTP foram encontrados nos traces (Tabelas 16, 

17, 18 e 19). O ataque do tipo Loic-UDP não gerou nenhum alerta com base nos 

dados coletados nesse período estudado. A quantidade de notificações geradas 

para o ataque do tipo Slowloris é considerada espantosamente alta. Ressalta-se 

que, assim como nos experimentos realizados anteriormente, o IDS Snort é bem 

mais eficaz na detecção de número de alertas no ataque do tipo Slowloris. Para o 

ataque Loic-HTTP ambos geraram o mesmo número de alertas, mostrando 

desempenho similar. Adicionalmente são mostrados os tempos de processamento 

das duas ferramentas. Não se observam diferenças significativas no tempo de 

processamento. Os tempos de processamento são compatíveis com o volume de 

tráfego (Tabelas 16, 17, 18 e 19). 

 

Tabela 16. Alertas por tipo de ataque e tempo de processamento (Jun/2016) 

Dias 

Manhã 

Tempo de 
processamento 

Slowloris Loic_HTTP 

Snort Suricata Snort Suricata Snort Suricata 

Dia 1 0:05.36 0:04.73 3456 120 43 43 

Dia 2 1:44.48 1:46.17 91608 981 746 746 

Dia 3 5:36.35 5:30.73 247603 1653 1250 1250 

Dia 4 5:40.14 5:36.06 254507 152 1292 1292 

Dia 5 4:47.91 4:24.11 353244 626 516 516 

Dia 6 2:29.34 2:36.90 79234 78 62 62 

Dia 7 2:54.89 2:47.32 125551 29 - - 
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Tabela 17. Alertas por tipo de ataque e tempo de processamento (Jun/2016) 

Dias 

Tarde 

Tempo de 
processamento 

Slowloris Loic_HTTP 

Snort Suricata Snort Suricata Snort Suricata 

Dia 1 0:02.58 0:00.52 859 70 21 24 

Dia 2 6:23.62 6:22.20 369663 119 99 99 

Dia 3 2:49.88 3:01.39 160665 1265 534 534 

Dia 4 5:54.00 5:50.07 330358 66 12 13 

Dia 5 4:36.19 4:29.39 350908 627 998 998 

Dia 6 1:14.91 1:17.31 40593 78 2 2 

Dia 7 0:33.79 0:36.02 2473 45 1 1 

 

 

Tabela 18. Alertas por tipo de ataque e tempo de processamento (Dez/2016) 

Dias 

Manhã 

Tempo de 
processamento 

Slowloris Loic_HTTP 

Snort Suricata Snort Suricata Snort Suricata 

Dia 1 0:43.08 0:45.69 24617 120 643 643 

Dia 2 3:05.74 3:08.67 99314 99 1272 1272 

Dia 3 0:29.78 0:31.45 17900 115 2 2 

Dia 4 0:12.85 0:15.90 9325 138 2 2 

Dia 5 4:40.35 4:33.82 206529 133 1842 1842 

Dia 6 4:04.31 4:11.27 227189 97 1232 1233 

Dia 7 8:44.15 8:28.95 372871 265 1162 1162 

 

 

Tabela 19. Alertas por tipo de ataque e tempo de processamento (Dez/2016) 

Dias 

Tarde 

Tempo de 
processamento 

Slowloris Loic_HTTP 

Snort Suricata Snort Suricata Snort Suricata 

Dia 1 1:34.89 1:35.58 40832 79 1282 1282 

Dia 2 1:24.01 1:29.12 63075 105 3 3 

Dia 3 0:19.69 0:24.22 13274 54 640 640 

Dia 4 0:15.60 0:17.57 9966 97 641 641 

Dia 5 5:26.27 5:25.27 208110 117 1812 1812 

Dia 6 5:50.92 5:37.32 206243 157 485 485 

Dia 7 4:16.26 4:17.53 199575 66 37 37 
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4.2.2 Dados reais coletados com ataques provocados 

Nesta análise, os três tipos de ataques estudados foram gerados durante 120s, 

objetivando atingir um dos servidores web do domínio onde a coleta de 120min 

estava sendo realizada (Nov/2016). A Tabela 20 mostra que todos os tipos de 

ataques induzidos foram detectados, concluindo que as regras utilizadas no nosso 

trabalho são capazes de detectar todos os três tipos de ataques. Ressalta-se que os 

ataques foram realizados em um horário e dia da semana que não prejudicasse o 

acesso dos usuários legítimos. Mais uma vez percebe-se que a maior deficiência do 

IDS Suricata está na detecção do ataque do tipo Slowloris, pois o número de alertas 

gerados é muito baixo. Caso esta ferramenta esteja sendo usada por um 

administrador de rede para a detecção deste tipo de ataque, é possível que haja 

consequências danosas para os serviços desta rede, caso o ataque seja disparado 

em um período de alta utilização destes serviços, pois provavelmente não haverá 

tempo para realizar ações de mitigações antes que danos sejam causados. 

 

Tabela 20. Detecção de ataques provocados no ambiente real 

 
Nº Alertas  Snort Nº Alertas Suricata 

Slowloris 162089 429 

Loic_UDP 1129 1177 

Loic_HTTP 4528 4522 

 

 Em seguida foram realizados outros experimentos (Mar/2017) efetuando 

novamente ataques provocados no ambiente real, os dados coletados foram 

processados por ambos os IDSs em modo offline. A Tabela 21 apresenta um resumo 

do processamento, mostrando o tempo de coleta, volume de tráfego e o número total 

de alertas detectados por cada IDS. Observa-se que o IDS Snort detectou a maior 

quantidade de ataques em todos os experimentos.  

 

Tabela 21. Volume de Tráfego e número de alertas (GERAL) 

Dias  
Tempo 

de 
coleta 

Volume de 
Tráfego 

Número de alertas 

Snort Suricata 

1 120min  77,1 GB 358712 37252 

2 120min  71,4 GB 329891 34074 

3 120min  46,6 GB 360942 33459 



 

55 

 

A Tabela 22 ilustra o número total de alertas por tipo de ataques detectados no 

período de 120min, percebe-se que a maior deficiência da ferramenta Suricata está 

na detecção do ataque do tipo Slowloris, como também ambas ferramentas mostram 

que nos ataques Loic_UDP e Loic-HTTP são significativamente iguais com relação 

ao número de alertas detectados.  

 

Tabela 22. Total de Alertas por tipo de ataque (GERAL) 

Tipo de 
Ataque 

Número de alertas 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Snort Suricata Snort Suricata Snort Suricata 

Slowloris 337730 16284 312068 16272 345251 17780 

Loic_UDP 18967 18956 15980 15969 13686 13675 

Loic_HTTP 2015 2012 1843 1833 2005 2004 

 

  As Tabelas 23, 24 e 25 ilustram separadamente o número total de 

requisições realizados por cada tipo de ataque induzido, número de alertas 

esperados e número de alertas detectados pelos IDSs, esses dados foram extraídos 

com base no número do “IP” da máquina atacante e do tipo de ataque provocado em 

cada período de 120s. Reafirmando mais uma vez os resultados obtidos diante de 

vários experimentos (secções 4.1 e 4.2), percebe-se que o IDS Suricata realmente 

tem uma deficiência significativa na detecção do ataque do tipo Slowloris, pois o 

número de alertas gerados é muito baixo, tanto no contexto dos dados coletado no 

geral (Tabela 22), como só no período dos 120s (Tabelas 23, 24 e 25), momento em 

que foi provocado cada ataque, chegando a ter uma diferença de quase 86% a 

menos em comparação ao IDS Snort na detecção do ataque do tipo Slowloris. Nos 

ataques Loic_UDP e Loic-HTTP permaneceram significativamente iguais com 

relação ao número de alertas detectados. 

Tabela 23. Número de detecções dos ataques provocados no ambiente real (Dia 1) 

Tipo  
Número 
total de 

requisições 

Alertas 
esperados 

Snort Suricata 

Alertas 
detectados 

% 
Alertas 

detectados 
% 

Slowloris 14400 144 128 88,9 9 6,25 

Loic_HTTP 2064 2064 1998 96,8 1995 96,6 

Loic_UDP 2075145 20751 18967 91,40 18956 91,34 
 



 

56 

 

Tabela 24. Número de detecções dos ataques provocados no ambiente real (Dia 2) 

Tipo  
Número 
total de 

requisições 

Alertas 
esperados 

Snort Suricata 

Alertas 
detectados 

% 
Alertas 

detectados 
% 

Slowloris 14400 144 123 85,4 8 5,55 

Loic_HTTP 1971 1971 1833 93,0 1823 92,4 

Loic_UDP 1686581 16866 15980 94,74 15969 94,68 

 

 

Tabela 25. Número de detecções dos ataques provocados no ambiente real (Dia 3) 

Tipo  

Número 
total de 

requisiçõe
s 

Alertas 
esperados 

Snort Suricata 

Alertas 
detectados 

% 
Alertas 

detectados 
% 

Slowloris 14400 144 131 90,9 8 5,55 

Loic_UDP 1419293 14193 13686 96,42 13675 96,35 

Loic_HTTP 2049 2049 1998 97,51 1997 97,46 

 

 

4.2.3 Discussão 

Os dados coletados sem e com ataques provocados foram processados por ambos 

os IDSs em modo off-line nos meses de junho/novembro/dezembro de 2016 e março 

de 2017, totalizando 3840min de tempo de coleta e cerca de 748 GB de volume de 

tráfego analisado, conforme ilustrado nas Tabelas 26 e 27.  

 Em todos os traces e dias o IDS Snort detectou mais ataques no geral. O 

consumo de CPU do IDS Snort foi significativamente menor do que o Suricata, com 

até 76% a menos. Baseando-se na seção 4.2.1 os ataques do tipo Slowloris e Loic-

HTTP foram detectados, enquanto o ataque Loic-UDP não foi encontrado. A 

quantidade de alertas gerados para o ataque do tipo Slowloris foi considerada 

surpreendentemente alta. Deve-se notar que o IDS Snort é mais eficaz na detecção 

de Slowloris, conforme concluído no cenário experimental. Baseando-se na seção 

4.2.2 o IDS Suricata realmente tem uma deficiência significativa na detecção do 

ataque do tipo Slowloris, pois o número de alertas gerados é muito baixo, e os 

ataques Loic-UDP e Loic-HTTP permaneceram significativamente iguais com 

relação ao número de alertas detectados. Como também podemos afirmar que o 

servidor em que os dados reais foram coletados no momento em que os ataques 
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foram provocados ou não, o mesmo estava sob ataque de pelo menos um dos tipos 

de ataques estudados.  

 

Tabela 26.Volume de Tráfego dos dados reais coletados sem ataques provocados 

Mês  Semana Período Tempo 
Volume de 

Tráfego 
(Total) 

Junho/16 
1 Manhã 840min 138,70 GB 

2 Tarde 840min 145,84 GB 

Dezembro/16 
3 Manhã  840min 130,20 GB 

4 Tarde 840min 118,30 GB 

 

Tabela 27. Volume de Tráfego dos dados reais coletados com ataques provocados 

Mês  Tempo 
Volume de 

Tráfego 
(Total) 

Novembro/16 120min 19,70 GB 

Março/16 360min 195 GB 

 



 

58 

 

CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A detecção de ataques é um aspecto importante da área de segurança de redes. 

Está cada vez mais simples realizar ataques do tipo DDoS, havendo ferramentas 

que são capazes de indisponibilizar um serviço web em poucos minutos. Um dos 

mecanismos para detecção de ataques são os sistemas de detecção de intrusão. 

Neste trabalho são analisados dois destes sistemas, o IDS Snort e o IDS Suricata, 

com relação à sua eficácia e consumo de recursos na identificação de ataques 

DDoS do tipo Slowloris, Loic-UDP e Loic-HTTP.  

 Através de experimentos controlados onde são gerados cada um dos 

ataques, consistiu em realizar ataques DDoS a partir de uma máquina atacante 

utilizando as ferramentas de ataques Slowloris e LOIC (UDP e HTTP), a fim de 

atingir a máquina-alvo. Para cada tipo de ataque foram realizados experimentos com 

duração de 60, 120 e 240 segundos, com cinco repetições cada. Observou-se que o 

IDS Suricata é mais rápido para detectar o ataque do tipo Slowloris, chegando a ser  

52% mais rápido em comparação ao IDS Snort. Os outros resultados são 

estatisticamente semelhantes. Então, podemos concluir que o IDS Suricata é mais 

rápido do que o IDS Snort para detectar o ataque do tipo Slowloris. Para os ataques 

dos tipos LOIC-UDP e LOIC-HTTP, ambos os IDS atingem desempenho 

semelhante.  Para o ataque do tipo Slowloris, observamos também que o número de 

alertas emitidos pelo IDS Suricata é muito baixo, apenas 5% (60s), 3% (120s) e 

1,5% (240s) dos alertas esperados, enquanto o Snort gera um maior número de 

alertas, 44,4% (60s), 42,6% (120s) e 46,5% (240s). Embora o Snort não detecte o 

número total de alertas, a quantidade detectada pode ser considerada alta o 

suficiente para chamar a atenção. Se um administrador de rede receber um número 

elevado de alertas em um período de tempo muito curto, ele provavelmente poderá 

tomar alguma atitude preventiva para evitar o ataque. No entanto, com apenas 

alguns alertas, ele não terá certeza se o ataque está ocorrendo. Assim, concluimos 

que o desempenho com base ao número de alertas detectados do IDS Snort é 

melhor do que o do IDS Suricata. O IDS Snort é capaz de detectar o ataque, 

gerando uma série de alertas suficientes para chamar a atenção do gerente de rede. 
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Para ataques LOIC-UDP e LOIC-HTTP, os resultados são semelhantes e quase 

100%. Assim, o desempenho de Snort e Suricata são semelhantes para esses 

ataques. 

 Para o consumo de CPU referente ao ataque do tipo Slowloris percebemos 

que para o IDS Suricata o consumo é maior do que para IDS Snort em todos os 

tempos trabalhados nos experimentos. No entanto, para os ataques Loic-UDP e 

Loic-HTTP, o oposto é verdadeiro: Snort consome mais do que Suricata. 

Observamos também que o ataque do tipo Slowloris causa um consumo de memória 

de cerca de 95% na máquina alvo, quando o IDS Snort é usado para detecção. 

Embora o IDS Snort seja capaz de detectar o ataque ao gerar cerca de 44% de 

alertas, os recursos de memória da máquina estão esgotados. Por outro lado, 

embora o IDS Suricata não seja capaz de detectar o ataque, gerando apenas 5% 

dos alertas, a memória da máquina também está esgotada (74% para 60, 95% para 

120s e 96% para 240s). Assim, o desempenho de Suricata é menor que o 

desempenho de Snort nesse sentido.  

 Através de experimentos para a avaliação de desempenho com dados reais, 

foram coletados traces em uma rede de uma instituição de Ensino Superior do 

Brasil. Em todos os traces e dias o IDS Snort detectou mais ataques no geral. O 

consumo de CPU do IDS Snort foi significativamente menor do que o Suricata, com 

até 76% a menos. Os ataques do tipo Slowloris e Loic-HTTP foram detectados, 

enquanto o ataque Loic-UDP não foi encontrado. A quantidade de alertas gerados 

para o ataque do tipo Slowloris foi considerada surpreendentemente alta. Deve-se 

notar que o IDS Snort é mais eficaz na detecção de Slowloris, conforme concluído 

no cenário experimental. Concluimos que o IDS Suricata realmente tem uma 

deficiência significativa na detecção do ataque do tipo Slowloris, pois o número de 

alertas gerados é muito baixo, e os ataques Loic-UDP e Loic-HTTP permaneceram 

significativamente iguais com relação ao número de alertas detectados. Como 

também podemos afirmar que o servidor em que os dados reais foram coletados no 

momento em que os ataques foram provocados ou não, o mesmo estava sob ataque 

de pelo menos um dos tipos de ataques estudados. 

 Nosso principal achado mostra que o IDS Snort é mais eficaz na detecção do 

ataque Slowloris em todos os cenários estudados. Embora o IDS Suricata consiga 

detectar mais rapidamente os diversos tipos de ataques, é incapaz, na prática de 



 

60 

 

detectar o ataque Slowloris, gerando menos de 5% dos alertas esperados nos 

experimentos controlados. Na análise do tráfego real, o Suricata gera apenas 3% 

dos alertas gerados pelo Snort para este ataque. E nos ataques provocados, este 

percentual é ainda menor. Contudo, o IDS Suricata tem suas vantagens: por ser um 

IDS desenvolvido mais recentemente, usufrui dos benefícios multithreading dos 

processadores, obtendo um melhor resultado no instante em que o IDS emite o 

primeiro alerta para os ataques estudados. 

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar estudos de maior duração de 

coleta de tráfego, explorar outros tipos de ataques nos cenários levantados, 

realizando novos comparativos, assim como criar variantes das regras que 

possibilitem melhorar os mecanismos de detecção dos IDS e fazer um estudo 

aprofundado dos alertas falsos positivos e negativos. 
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APÊNDICE A - INSTALAÇÃO SNORT, BARNYARD2, MYSQL, 
BASE 

  
1. Objetivo  
 
O SNORT®, uma tecnologia de código aberto de detecção e prevenção de intrusão, 

foi criada em 1998 por Martin Roesch, fundador da Sourcefire®. SNORT utiliza uma 

linguagem dirigida por regras, que combina os benefícios do protocolo de assinatura, 

e os métodos de inspeção baseados em anomalia. Com sua dramática velocidade, 

potência e desempenho.  

Pode-se utilizar o SNORT para capturas tanto online como off-line (arquivos pcap), 

como veremos no final deste tutorial. Para executá-lo nas duas formas, é necessário 

um conjunto de regras para a partir delas poder verificar um possível ataque a rede 

que se está diagnosticando.  

(https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SNORT-BarnYard2-Snorby-no-Slackware-141) 

 

O Barnyard aumenta a eficiência, funcionando como um buffer entre o SNORT e o 

MySQL, reduzindo a carga do sistema e a perda de pacotes. O SNORT grava os 

dados em arquivos unificados binários (unified) para posterior interpretação do 

Barnyard, que fará a inserção dos alertas no banco de dados.  

(https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SNORT-BarnYard2-Snorby-no-Slackware-141) 

  

BASE (Basic Analysis and Security Engine), é uma ferramenta de navegação para 

análise de dados, construída utilizando-se da linguagem de programação PHP. O 

BASE fornece a interface entre o navegador e o banco de dados, onde os logs do 

SNORT estão armazenados. Uma outra definição para o BASE seria dizer que, é a 

ferramenta que fornece a interface de gerenciamento do SNORT ao usuário, 

abstraindo a dificuldade de interpretação dos logs no sistema. 

(https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SDI-(IDS)-com-o-SNORT-MySQL-PHP-e-

BASE-em-15-minutos) 

  

MySQL, é um sistema de gerenciamento de banco de dados que, utiliza a linguagem  

SQL (Structured Query Language - Linguagem de Consulta Estruturada) como 

interface.  

https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SNORT-BarnYard2-Snorby-no-Slackware-141
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SNORT-BarnYard2-Snorby-no-Slackware-141
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SDI-(IDS)-com-o-SNORT-MySQL-PHP-e-BASE-em-15-minutos)
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SDI-(IDS)-com-o-SNORT-MySQL-PHP-e-BASE-em-15-minutos)
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(https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SDI-(IDS)-com-o-SNORT-MySQL-PHP-e-

BASE-em-15-minutos)  

 

O MYSQL é necessário, pois atua em conjunto com o BASE e o SNORT para poder 

armazenar as possíveis ameaças que são encontradas.  

 
2. Cenário  
 
Este tutorial pode ser utilizado com o Sistema Operacional Ubuntu 12,13 e 14.  

Obs.: não foi testado em outras versões do sistema operacional  

Antes de iniciar a instalação, executar o comando sudo su para ter privilégio de root 

na máquina.  

 
3. SNORT  
 
Dependências para instalação do SNORT:  
apt-get update  
sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev libpcre3-dev libdumbnet-dev bison 
flex zlib1g-dev 
  
Se estiver no Ubuntu12  
sudo apt-get install -y ethtool  
 
Adicionar essas 2 linhas ao final do arquivo (nano /etc/network/interfaces)  
post-up ethtool -K eth0 gro off  
post-up ethtool -K eth0 lro off  
 
Criar um diretório para salvar os downloads que serão feitos  
mkdir ~/SNORT_src  
cd ~/SNORT_src 
  
Instalação do Data Acquisition library (DAQ)  
cd ~/SNORT_src  
wget https://www.SNORT.org/downloads/SNORT/daq-2.0.6.tar.gz  
tar -xvzf daq-2.0.6.tar.gz  
cd daq-2.0.6  
./configure  
make  
sudo make install  
 
Instalação do SNORT  
cd ~/SNORT_src  
wget https://SNORT.org/downloads/SNORT/SNORT-2.9.8.3.tar.gz  
tar xvfz SNORT-2.9.8.3.tar.gz  
cd SNORT-2.9.8.3  

https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SDI-(IDS)-com-o-SNORT-MySQL-PHP-e-BASE-em-15-minutos)
https://www.vivaolinux.com.br/artigo/SDI-(IDS)-com-o-SNORT-MySQL-PHP-e-BASE-em-15-minutos)
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./configure --enable-sourcefire && make && sudo make install  
 
Atualizar bibliotecas compartilhadas  
sudo ldconfig  
 
Criando um link simbólico para o SNORT  
sudo ln -s /usr/local/bin/SNORT /usr/sbin/SNORT  
 
Testar a versão do SNORT  
/usr/sbin/SNORT –V  
 
Configurando SNORT  
Criando um grupo para executar o SNORT com usuários sem privilégios  
sudo groupadd SNORT  
sudo useradd SNORT -r -s /sbin/nologin -c SNORT_IDS -g SNORT  
 
Criando diretórios do SNORT  
sudo mkdir /etc/SNORT  
sudo mkdir /etc/SNORT/rules  
sudo mkdir /etc/SNORT/rules/iplists  
sudo mkdir /etc/SNORT/preproc_rules  
sudo mkdir /usr/local/lib/SNORT_dynamicrules  
sudo mkdir /etc/SNORT/so_rules  
 
Criando arquivos necessários  
sudo touch /etc/SNORT/rules/iplists/default.blacklist  
sudo touch /etc/SNORT/rules/iplists/default.whitelist  
 
Criando diretórios de logs  
sudo mkdir /var/log/SNORT  
sudo mkdir /var/log/SNORT/archived_logs  
 
Permissões  
sudo chmod -R 5775 /etc/SNORT  
sudo chmod -R 5775 /var/log/SNORT  
sudo chmod -R 5775 /var/log/SNORT/archived_logs  
sudo chmod -R 5775 /etc/SNORT/so_rules  
sudo chmod -R 5775 /usr/local/lib/SNORT_dynamicrules  
sudo chown -R SNORT:SNORT /etc/SNORT  
sudo chown -R SNORT:SNORT /var/log/SNORT  
sudo chown -R SNORT:SNORT /usr/local/lib/SNORT_dynamicrules  
 
Movendo arquivos para o diretório do SNORT  
cd ~/SNORT_src/SNORT-2.9.8.3/etc/  
sudo cp *.conf* /etc/SNORT  
sudo cp *.map /etc/SNORT  
sudo cp *.dtd /etc/SNORT  
cd ~/SNORT_src/SNORT-2.9.7.6/src/dynamic-
preprocessors/build/usr/local/lib/SNORT_dynamicpreprocessor/  
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sudo cp * /usr/local/lib/SNORT_dynamicpreprocessor/  
 
3.1 Instalando o arquivo de regras  
 
Fazer o download do arquivo de regras por este link:  
https://www.dropbox.com/s/0lobe325d66e7lv/SNORT.rules?dl=0 e copiar para a 
pasta /etc/SNORT/rules/  
 
Editando o arquivo de configuração  
Comentando as linhas de importação do SNORT (linhas 547 a 651)  
sudo sed -i 's/include \$RULE\_PATH/#include \$RULE\_PATH/' 
/etc/SNORT/SNORT.conf  
 
Edição do arquivo  
sudo nano /etc/SNORT/SNORT.conf  
 
ipvar HOME_NET 10.0.0.0/24 #Trocar 10.0.0.0 para o ip da sua máquina (ifconfig 
para verificar o ip) 
 
var RULE_PATH /etc/SNORT/rules # linha 104  
var SO_RULE_PATH /etc/SNORT/so_rules # linha 105  
var PREPROC_RULE_PATH /etc/SNORT/preproc_rules # linha 106  
var WHITE_LIST_PATH /etc/SNORT/rules/iplists # linha 113  
var BLACK_LIST_PATH /etc/SNORT/rules/iplists # linha 114  
whitelist $WHITE_LIST_PATH/default.whitelist, \ #linha 510  
blacklist $BLACK_LIST_PATH/default.blacklist #linha 511  
 
Descomentar a linha 545 e deixar assim  
include $RULE_PATH/SNORT.rules  
 
Fazer o download do arquivo SNORT.rules que está incluso todas as regras 
disponíveis do SNORT neste link: 
https://www.dropbox.com/s/0lobe325d66e7lv/SNORT.rules?dl=0  
 
Testando o arquivo de configuração  
sudo SNORT -T -c /etc/SNORT/SNORT.conf  
 
Verificar se apareceu a seguinte mensagem:  
SNORT successfully validated the configuration!  
SNORT exiting  
 
4. Barnyard2  
 
Dependências  
sudo apt-get install -y mysql-server libmysqlclient-dev mysql-client autoconf libtool 
 

Ao pedir a senha durante a instalação, usar MYSQLROOTPASSWORD como a 
senha de root do mysql e MYSQLSNORTPASSWORD como a senha do banco de 
dados do usuário do SNORT(usaremos essa última mais na frente).  
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Edição do arquivo SNORT.conf: nano /etc/SNORT/SNORT.conf  
 
Adicionar esse comando após a linha 520:  
Output unified2: filename SNORT.u2, limit 128  
 
Instalação  
cd ~/SNORT_src  
wget https://github.com/firnsy/barnyard2/archive/v2-1.13.tar.gz-Obarnyard2-2-
1.13.tar.gz 
 
tar zxvf barnyard2-2-1.13.tar.gz  
cd barnyard2-2-1.13  
autoreconf -fvi -I ./m4  
 
Para instalar em sistemas x64 utilizar a primeira linha. Caso contrário, utilizar a 
segunda.  
./configure --with-mysql --with-mysql-libraries=/usr/lib/x86_64-linux-gnu  
./configure --with-mysql --with-mysql-libraries=/usr/lib/i386-linux-gnu  
make  
sudo make install 
  
Se você tiver erros com a biblioteca dnet.h, é necessário informar o sistema onde os 
arquivos se encontram. Executar esses comandos antes de utilizar o make 
novamente:  
sudo ln -s /usr/include/dumbnet.h /usr/include/dnet.h  
sudo ldconfig  
 
Para configurar o SNORT para utilizar o Barnyard, precisamos de alguns arquivos  
cd ~/SNORT_src/barnyard2-2-1.13  
sudo cp etc/barnyard2.conf /etc/SNORT  
sudo mkdir /var/log/barnyard2  
sudo chown SNORT.SNORT /var/log/barnyard2 
  
sudo touch /var/log/SNORT/barnyard2.waldo  
sudo chown SNORT.SNORT /var/log/SNORT/barnyard2.waldo  
sudo touch /etc/SNORT/sid-msg.map  
 
5. Banco de Dados MYSQL  
 
Ao perguntar a senha, informar essa MYSQLROOTPASSWORD  
$ mysql -u root -p  
mysql> create database SNORT;  
mysql> use SNORT;  
mysql> source ~/SNORT_src/barnyard2-2-1.13/schemas/create_mysql  
mysql> CREATE USER 'SNORT'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'MYSQLSNORTPASSWORD';  
mysql> grant create, insert, select, delete, update on SNORT.* to 
'SNORT'@'localhost';  
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mysql> exit 
  
Para remover os dados do banco, utilizar esses comandos:  
TRUNCATE TABLE acid_ag;  
TRUNCATE TABLE acid_ag_alert;  
TRUNCATE TABLE acid_event; 
TRUNCATE TABLE acid_ip_cache;  
TRUNCATE TABLE base_roles;  
TRUNCATE TABLE base_users;  
TRUNCATE TABLE event;  
TRUNCATE TABLE signature;  
TRUNCATE TABLE sig_reference;  
TRUNCATE TABLE reference;  
TRUNCATE TABLE reference_system;  
TRUNCATE TABLE sig_class;  
TRUNCATE TABLE sensor;  
TRUNCATE TABLE iphdr;  
TRUNCATE TABLE tcphdr;  
TRUNCATE TABLE udphdr;  
TRUNCATE TABLE icmphdr;  
TRUNCATE TABLE opt;  
TRUNCATE TABLE data;  
TRUNCATE TABLE encoding;  
TRUNCATE TABLE detail;  
 
Editar o arquivo de configuração do Barnyard2  
sudo nano /etc/SNORT/barnyard2.conf  
 
Adicionar esta linha ao final  
output database: log, mysql, user=SNORT password=MYSQLSNORTPASSWORD 
dbname=SNORT host=localhost  
 
Prevenir que outros usuários não leiam o arquivo  
sudo chmod o-r /etc/SNORT/barnyard2.conf  
 
Executar este comando  
sudo /usr/local/bin/SNORT -q -u SNORT -g SNORT -c /etc/SNORT/SNORT.conf -i 
eth0 -D  
 
Execute um ping do ip da interface eth0 (ping google.com). Checar o diretório do 
SNORT se há um arquivo SNORT.u2.  
 
Execute o seguinte comando  
sudo barnyard2 -c /etc/SNORT/barnyard2.conf -d /var/log/SNORT -f SNORT.u2 -w 
/var/log/SNORT/barnyard2.waldo -g SNORT -u SNORT  
 
Você deverá ver isso no final  
Waiting for new data 
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Use ctrl+c para finalizar  
 
Use esta senha MYSQLSNORTPASSWORD após executar este comando  
mysql -u SNORT -p -D SNORT -e "select count(*) from event"  
Você verá uma saída maior que zero  
+----------+  
| count(*) |  
+----------+  
| 4 |  
+----------+  
 
Pare o SNORT daemon. Se você não tem o PID, use ps para encontrar como no 
exemplo abaixo:  
user@SNORTserver:~$ ps aux | grep SNORT  
SNORT 1296 0.0 2.1 297572 43988 ? Ssl 03:15 0:00 /usr/local/bin/SNORT -q -u 
SNORT -g SNORT -c /etc/SNORT/SNORT.conf -i eth0 -D  
user 1314 0.0 0.0 4444 824 pts/0 S+ 03:17 0:00 grep --color=auto SNORT  
user@SNORTserver:~$ sudo kill 1296  
user@SNORTserver:~$  
 
6. BASE  
 
Dependências  
sudo apt-get install -y apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-mysql php5-
common php5-gd php5-cli php-pear  
 
Precisamos instalar a versão 5.18 do ADODB  
cd ~/SNORT_src  
Wget https://sourceforge.net/projects/adodb/files/adodb-php5-only/adodb-518-for-
php5/adodb518a.tgz  
tar -xvzf adodb518.tgz  
sudo mv adodb5 /var/adodb  
 
Agora podemos fazer o download e instalar o BASE  
cd ~/SNORT_src  
wget http://sourceforge.net/projects/secureideas/files/BASE/base-1.4.5/base-
1.4.5.tar.gz  
tar -zxvf base-1.4.5.tar.gz  
 
Para Ubuntu 12 e 13  
sudo mv base-1.4.5 /var/www/base/  
cd /var/www/base  
sudo cp base_conf.php.dist base_conf.php 
 
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/base  
sudo chmod o-r /var/www/base/base_conf.php  
sudo nano /var/www/base/base_conf.php  
 
Para Ubuntu 14  
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sudo mv base-1.4.5 /var/www/html/base/  
cd /var/www/html/base  
sudo cp base_conf.php.dist base_conf.php  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/base  
sudo chmod o-r /var/www/html/base/base_conf.php  
sudo vi /var/www/html/base/base_conf.php  
 
Editando o arquivo base_conf.php  
$BASE_urlpath = '/base'; # linha 50  
$DBlib_path = '/var/adodb/'; # linha 80  
$alert_dbname = 'SNORT'; # linha 102  
$alert_host = 'localhost';  
$alert_port = '';  
$alert_user = 'SNORT';  
$alert_password = 'MYSQLSNORTPASSWORD'; # linha 106  
 
Reiniciando o Apache  
sudo service apache2 restart  
 
O último passo para a configuração do BASE é feito via browser:  

1. Navegue para http://ServerIP/base/index.php e clique em “setup page” 
(substitua ServerIP com o IP do seu Servidor SNORT).  

2. Clique no botão “Create BASE AG” na parte superior direita da página  

3. Clique na linha “Main page”  
 
Após esses passos, você deverá ver uma das categorias dos alertas na página 
principal do BASE. 
 
7. Como utilizar o SNORT + BARNYARD2 + BASE  
 
Para executar arquivos por meio de um .pcap, utilizar esse comando:  
sudo /usr/local/bin/SNORT -u SNORT -g SNORT -c /etc/SNORT/SNORT.conf -r 
/localdopcap/Trace.pcap  
 
Caso deseje fazer uma captura online, utilizar esse comando (trocar eth0 para o 
nome da interface, caso seja diferente):  
sudo /usr/local/bin/SNORT -u SNORT -g SNORT -c /etc/SNORT/SNORT.conf -i eth0  
 
Após executar o SNORT, utilizar esse comando para rodar o barnyard2:  
sudo barnyard2 -c /etc/SNORT/barnyard2.conf -d /var/log/SNORT -f SNORT.u2 -w 
/var/log/SNORT/barnyard2.waldo -g SNORT -u SNORT  
 
Feito isso, ir para o browser e atualizar a página para verificar os novos alertas 
gerados no BASE.  
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APÊNDICE B - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO 
SURICATA  

 
O Suricata é baseado em torno do sistema do IDS SNORT, com uma série de 

melhorias; Ele é capaz de executar análise multi-thread, decodificar nativamente 

fluxos de rede e montar arquivos de fluxos de rede em tempo real.  

 

Instalação  
 
Dependências: Para utilizar este IDS no Ubuntu, é necessário a instalação destes 
pacotes:  
sudo apt-get -y install libpcre3 libpcre3-dbg libpcre3-dev \  
build-essential autoconf automake libtool libpcap-dev libnet1-dev \  
libyaml-0-2 libyaml-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-ng-dev libcap-ng0 \  
make libmagic-dev  
 
Feito isso, pode-se iniciar a instalação do Suricata. Neste tutorial utiliza-se a versão 
3.1.3  
wget https://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-3.1.3.tar.gz  
tar -xvzf suricata-3.1.3.tar.gz  
cd suricata-3.1.3  
 
Em seguida, executamos esses comandos:  
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var  
make  
sudo make install  
sudo ldconfig  
 
Configuração  
 
Feito isso, criamos manualmente a pasta dos logs e das configurações e copiamos 
os arquivos necessários para o funcionamento:  
sudo mkdir /var/log/suricata  
sudo mkdir /etc/suricata  
sudo cp classification.config /etc/suricata  
sudo cp reference.config /etc/suricata  
sudo cp suricata.yaml /etc/suricata  
 
Para poder executar o suricata, precisa-se de um arquivo de regras, como no 
SNORT. Pode-se criar regras ou utilizar regras que estão disponíveis para 
download. Após efetuar o download copiar o arquivo para o local correto, como nos 
comandos abaixo:  
wget http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz  
tar zxvf emerging.rules.tar.gz  
cp -r rules /etc/suricata/  
 


