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Resumo 

“Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, coloca me em vantagem sobre aqueles que 

acham que sabem alguma coisa.”, (Sócrates). Este é um facto adquirido, pois sempre 

procurei em aprofundar e adquirir novos conhecimentos, com a humildade de reconhecer 

que nada sei, mas que trabalho com o intuito de tentar saber algo. 

Este relatório surge na sequência do estágio curricular do Curso de Técnico Superior, do 

Curso de Infraestruturas Redes de Cloud Data Center. O estágio realizou-se no Centro de 

Informática do Instituto Politécnico da Guarda.  

Durante o estágio foram realizadas e implementadas as ferramentas e atividades previstas 

no plano de estágio.  

Como objetivo de estágio foi me proposto adquirir e desenvolver conhecimentos na 

temática de Computer Emergency Response Team (Equipa de Resposta a Incidentes de 

Segurança Informática), bem como implementar um conjunto de ferramentas opensource 

que possam ajudar na análise de tráfego web e de incidentes que possam ocorrer. 

Assim no decorrer do estágio, foram implementadas ferramentas que possam auxiliar o 

Centro de Informática do Instituto Politécnico da Guarda, na análise de ocorrências  ao 

nivel da infraestrutura.  
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1  Introdução  

Este relatório surge na sequência do estágio curricular do Curso de Técnico Superior 

Profissional (TeSP), do Curso de Infraestruturas Redes de Cloud Data Center (ICRDC). O 

estágio realizou-se no Centro de Informática (CI) do Instituto Politécnico da (IPG), de 01 

de março a 30 de junho de 2016. Durante o estágio foram realizadas e implementadas as 

ferramentas e atividades previstas no plano de estágio.  

Foram definidos os passos e a metodologia a aplicar durante o estágio, de forma a 

implementar as ferramentas que serão uma mais valia para o CI. 

1.1 Enquadramento 

O estágio curricular é a última etapa na finalização do curso de Infraestruturas de Cloud 

Redes e Data Center, altura privilegiada para por em prática os conhecimentos adquiridos 

e adquirir novas competências. A teoria é fundamental para alargar a base do nosso 

conhecimento, mas são muitos os defensores que o verdadeiro conhecimento vem com a 

prática. 

Assim ao longo de quatro meses tivemos oportunidade de aprofundar conhecimento ao 

nível de redes de computadores, em particular, numa área de franco desenvolvimento e de 

grande interesse como é a área de Segurança. 

1.2 Objetivos 

Os objetivos do estágio permitiram a aquisição de conhecimentos na temática de Computer 

Emergency Response Team (CERT), mais especificamente em Computer Security Incident 

Response Team (CSIRT), e implementar ferramentas opensource que possam ajudar um 

CSIRT na resposta a incidentes. O foco neste estágio é a implementação de ferramentas 

utilizadas no CSIRT. De seguida apresentam-se os objetivos definidos inicialmente: 

 Estudo e compreensão do que é um CSIRT; 

 Levantamento das aplicações opensource adequadas para a processar e 

implementar para eventos; 

 Instalação e configuração das aplicações; 

 Indicação de quais os equipamentos de rede a integrar para processamento de 

eventos; 
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 Processar eventos reais nas aplicações; 

 Afinar as aplicações para obtenção de resultados ideais; 

 Indicar procedimentos e boas práticas para dar respostas a incidentes 

1.3 Estrutura do Relatório 

Este relatório assenta nas atividades desenvolvidas durante o estágio curricular no CI do 

IPG, onde foram postos em prática conhecimentos adquiridos durante o curso e possibilitou 

adquirir novos também. 

Neste relatório abordamos as ferramentas utilizadas nos CSIRTs e que escolhemos para 

implementar no IPG. Desde a instalação à sua implementação na plataforma estudámos as 

ferramentas, NfSen, IntelMQ e Splunk.  

O presente relatório está organizado da seguinte forma: no capítulo 1 é feita a introdução, 

objetivos e a estrutura do relatório, no capítulo 2 faz-se uma apresentação da empresa onde 

o estágio foi realizado, no capítulo 3 faz-se uma apresentação das ferramentas utilizadas, 

no capítulo 4 é elaborado um relatório de atividades feitas ao longo do estágio e por fim 

faz-se uma conclusão. 
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2 Apresentação do Projeto 

Neste capítulo é feita uma apresentação da empresa e do projeto realizado. 

2.1 Introdução 

Numa era globalizada em que vivemos, fortemente informatizada e “ligada” (entenda-se 

ligada à Internet), são cada vez mais as preocupações que temos a nível de segurança e 

com o advento da Internet of Things (IoT), inclusivé da Bring your Own Device (BYOD), 

em que se passou a trazer os próprios aparelhos para o local de trabalho, estudo, lazer, 

tornou-se iminente a necessidade de fazer face a este novo paradigma, inclusivé com o que 

ele traz de bom e de mau.  

Segundo Bruce Schneier “A segurança não é um produto, mas sim um processo" 

(Sch,2000). 

Assim a segurança passa a ter um papel preponderante nas empresas, instituições, pois 

torna-se evidente a necessidade de guardar os ativos de uma empresa. A segurança de 

informação, segundo a norma ISO 27001:2013 é a preservação da confidencialidade, 

integridade e disponibilidade ou Confidentiality, Integrity and avaiability (CIA) da 

informação (ISO, 2013). Em alguns casos, outras propriedades como autenticidade, 

responsabilidade e confiança podem estar envolvidas. E assim é essencial a adoção de 

estratégias que visem segurar, fortalecer as redes informáticas, pois é enorme o fluxo de 

dados que por elas circulam hoje em dia. “Um incidente é qualquer ataque claramente 

identificado sobre os ativos da organização” (WhM, 2009). Os autores Howard e Longstaff 

classificam um incidente como um grupo de ataques que pode ser distinguido de outros 

ataques devido à especificidade dos atacantes, dos ataques, dos objetivos, dos locais e do 

tempo (HoL, 1998). Nesse sentido e com o intuito de proteger e melhor identificar 

incidentes na instituição foi nos disponibilizado pelo CERT Português informação relativa 

à criação de CSIRTs e ferramentas de segurança por eles utilizadas.  

Segundo Morozov Eugene, 2015 “CyberSegurança é a análise, avisos, partilha de 

informação, redução de vulnerabilidades, gestão de riscos e os esforços para detetar, 

proteger contra e mitigar o impacto de ameaças que impactem sobre o domínio de redes”. 

(Mor, 2015) 

Na década de 90 as grandes ameaças informáticas eram os vírus, embora também já tivesse 

aparecido o Morris Worm, mas os worms apareceram em força entre 2000 e 2005. Mais 

tarde apareceram o spyware e os rootkits. E desde há uns anos a esta parte apareceram os 

ataques sofisticados e com grande complexidade. Um exemplo disso é o ransonware, um 
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tipo de ataque que encripta todos os dados da máquina atacada e que mediante um 

pagamento os atacantes voltam a repor os dados cifrados. Um outro tipo de ataque muito 

em voga são os DoS (Denial of Service) que segundo a Cisco “consiste numa de tentativa 

maliciosa de uma pessoa ou grupo causar à vitima, sitio, ou nó a negação de um serviço 

aos seus clientes. Se este ataque partir de uma só maquina é então DoS, senão se partir de 

múltiplas maquinas é DDoS (Distributed Denial of Service) como o nome em inglês indica 

é um ataque distribuído. (Cis, 2016) 

Tornou-se evidente que é necessário tomar medidas que possam defender os ativos das 

empresas e pessoas, pois são inúmeros os ataques que existem às redes e foi nesse sentido 

que surgiram os CERTs e CSIRTs. 

2.2 Apresentação da entidade 

O estágio foi realizado no CI da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda.  

O IPG foi Criado em 1980, pelo Decreto-Lei n.º 303/80, de 16 de agosto, o IPG caracteriza-

se por ser uma “pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, 

pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar” (art. 

3.º dos estatutos do IPG). Contudo, o IPG só em finais de 1985 veria traçadas as bases da 

sua implantação definitiva. 

O CI tem como principal objetivo fazer a gestão de toda a infraestrutura informática que 

envolve o IPG.   

As diversas atividades que se realizam no CI são na sua maioria, o desenvolvimento do 

suporte aos utilizadores, a manutenção de equipamentos e serviços, mas também o 

desenvolvimento de projetos de forma a melhorar a infraestrutura do IPG.  

De acordo com a informação que se encontra no site do CI do IPG, a principal intenção do 

CI é “informar o mais possível sobre as tecnologias de informação e comunicação no IPG 

e não só”. A figura 1 apresenta o campus do IPG (IPG 2016) 



    Escola Superior de Tecnologia e Gestão  

Instituto Politécnico da Guarda 

5 

 

FIGURA 1 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA, FONTE (IPG,2016) 
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2.3 O projeto  

O projeto de estágio proposto foca-se nas ferramentas utilizadas no CERT da Fundação 

para a Computação Científica Nacional (FCCN), como descrito a seguir nos objetivos. 

2.3.1 Objetivos 

O objetivo é dotar o CI com ferramentas que auxiliem na segurança e deteção de incidentes   

Nesse sentido foram efetuadas algumas diligencias com o CERT português, nomeadamente 

com o CSIRT da FCCN, em que facultaram material de estudo para a implementação de 

ferramentas que auxiliam os técnicos do CI do IPG. 

A minha proposta vai de encontro às ferramentas utilizadas pelo CSIRT , Nfdump e NfSen, 

IntelMQ e o Splunk. Sendo quase todas as ferramentas opensource, exepto o Splunk que 

tem licença freeware ou a versão paga. 

2.3.2 CSIRT 

Como já foi referido, CSIRT é o acrónimo para “Computer Security Incident Response 

Team”, que em português significa “Equipa de Resposta a Incidentes de Segurança 

Informática”. A designação de um CSIRT remete diretamente para a funcionalidade do 

mesmo, isto é, é uma equipa com membros de diferentes especialidades ligadas à segunça 

informática que visa dar uma resposta atempada a ameaças ou incidentes de natureza 

informática. 

As CSIRT podem ser utilizadas para prestar aconselhamento e orientação quanto s 

melhores práticas de segurança a observar pelos utilizadores nas suas atividades. As CSIRT 

que prestam este serviço formulam igualmente recomendações ou identificam requisitos a 

observar na aquisição, instalação ou segurança de novos sistemas, dispositivos de rede, 

aplicações de software ou processos empresariais que afetem toda a atividade. Este serviço 

inclui a prestação de orientação e assistência no desenvolvimento de políticas de segurança 

à escala da organização ou da comunidade de utilizadores. Pode incluir igualmente a 

prestação de testemunho ou aconselhamento a órgãos legislativos ou a outros órgãos 

governamentais. (Enisa, 2016) 

O que motivou o aparecimento do CERT e CSIRT , foi em grande medida foi um 

acontecimento ocorrido nos finais da década de 80, em que um estudante norte-americano, 

com o intuito de investigar quantos computadores estariam ligados à Internet, desencadeou 

“o primeiro grande ataque de um “verme” (worm) na infraestrutura informática mundial. 

O verme foi denominado Morris e disseminou-se rapidamente, tendo contaminado um 

grande número de sistemas informáticos em todo o mundo”. Este foi o grande alerta, o 
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paradigma que evidenciou que algo teria de ser feito para proteger a rede “Internet”, pois 

era notável que os sistemas estavam desprotegidos. Outro facto é que ele foi julgado e 

condenado pelo sucedido.(RuC, 2012) 
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3 Ferramentas Utilizadas 

Neste capítulo apresentamos as ferramentas e tecnologias utilizadas ao longo do estágio. 

3.1 Netflow 

Netflow foi desenvolvida pela Cisco Systems, como ferramenta de monitorização e 

auditoria para profissionais da segurança, e rapidamente se tornou um standard para a 

recolha de informação de tráfico Internet Protocol (IP). Hoje em dia é amplamente usado 

na monitorização de sistemas e análise de tráfego, pois permitem identificar variações nos 

fluxos da rede, detetar tráfego originado em sistemas críticos. É uma fonte valiosa de 

recursos para uma analista de segurança Em geral os netflows (fluxos de rede) são gerados 

por equipamentos na rede tais como routers e firewalls e “providencia informação valiosa 

acerca dos utilizadores da rede e aplicações, picos de utilização da rede e tráfego 

encaminhado” (Cnf, 2016). O NetFlow permite uma visão geral nos detalhes da 

comunicação como o IP de origem, IP de destino, protocolo, portos TCP e UDP de origem 

e destino e os bytes transacionados. Para a análise de flows existem a ferramenta NFDUMP, 

um back-end que funciona através da linha de comandos e um front-end; NfSen que 

funciona numa página web. 

3.2  NFDUMP  

É um conjunto de ferramentas que recolhe e processa flows através da linha de comandos. 

Utiliza um daemon (serviço) que é o nfcapd para capturar os flows, tipicamente de 5 em 5 

minutos, e que posteriormente os guarda em ficheiros. Os flows existem na versão v5, v7, 

v9 e para cada uma destas versões é preciso um daemon diferente. Depois de guardados os 

dados são então processados, sendo este processo independente um do outro. (sNfd,2016) 

3.3 NfSen 

É uma ferramenta web baseada em gráficos e é um front-end no Nfdump, ou seja, o NfSen 

usa a linha de comandos do Nfdump diretamente, mas permite ao mesmo tempo uma 

interface gráfica do fluxo de dados da rede.  O NfSen utiliza a base de dados em round 

robin, para a visualização dos fluxos de dados, pacotes e bytes, e os dados processados 

dentro do tempo especificado. É de fácil utilização e o modo de navegação pelos flows é 

muito intuitivo. (Nfs,2016)IntelMQ 
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IntelMQ é um software utlizado pelos CERTS para a recolha e processamento de 

mensagens de segurança, pequenos trechos de código através de um protocolo de troca de 

mensagens. Este projeto teve origem no Incident Handling Automation Project (IHAP) e 

desenvolvido pela colaboração de vários CERTs europeus. O objetivo do IntelMQ é a 

recolha e processamento de ameaças, código malicioso, vírus, ataques de forma a dar uma 

resposta a estas mesmas ameaças através da colaboração de outros CERTs e do 

reconhecimento inicial de estas mesmas ameaças. 

Tem uma linha de orientação que é, manter as coisas simples, código livre e redução de 

complexidade, e permite a partilha de informação com outros sistemas. 

O IntelMQ “corre” em qualquer sistema Linux, utliliza o formato Java Script Object 

Notation (JSON) nas mensagens tendo uma enorme preocupação na harmonização dos 

dados recolhidos e processados. Também permite guardar os dados em software de recolha 

de logs como o Splunk ou ElasticSearch. Tem também uma ferramenta front-end que 

simplifica em muito a sua utilização. (IMQ, 2016) 

3.4  IntelMQ Manager 

O IntelMQ Manager é a interface gráfica utlizada para gerir o IntelMQ. Este permite a 

utlização do IntelMQ até por pessoas que não são ligadas à área de programação, pois 

facilita muito a sua utilização(IMM, 2016). Na figura 2 temos o exemplo do IntelMQ em 

funcionamento. 

 

FIGURA 2 INTELMQ MANAGER 

É aqui que os bots ( pequenos programas) desenvolvidos em Python em que tem como um 

dos componentes principais o Redis, que segundo Helder, FCCN “fornece memória cache 

aos bots e permite fazer «Queue» de mensagens entre bots, em que as mesmas são trocadas 
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via pipelines entre os bots. Para se instalar um bot é necessário copiar um ficheiro do 

códifgo do bot para um dirétorio no ficheiro bots, depois criar o ficheiro __init__.py  no 

mesmo dirétorio e por fim registar o bot no ficheiro BOTS” , (Jor, 2016).  

Exemplo do ficheiro BOTS, retirado de (Jor, 2016) :  

{ "Collector": { // Tipo de Bot  
"Syslog": { //Nome do Bot  
"module":"intelmq.bots.collectors.syslog.collector"//Modulo(Código do bot)  
"description": "Syslog Server",  
"parameters": {  
"rate_limit": "3600",  
"host": "0.0.0.0",  
"port": "8000"  
}  
     }  
},  
"Parser": { // Tipo de Bot  
"Tor Network Parser": { //Nome do Bot  
"module": "intelmq.bots.parsers.tor.parser", //Modulo (Código do bot)  
"description": "This bot is responsible to parse Tor Network report.",  
"parameters": { “rate_limit": "0"  
}  
}  
}  
} 

3.5 Splunk 

Splunk é um programa preparado guardar e catalogar enormes quantidades de informação. 

O Splunk pode recolher informação de logs, que sejam eles do sistema operativo, quer de 

segurança, de aplicações e de sistemas remotos. Depois de devidamente configurado 

podem se criar alertas e graficos conforme as necessidades, pois o Splunk indexa a 

informação recolhida das fontes e que ficam disponiveis para monitorização. (Mas, 2015). 
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3.6  Linux Ubuntu Mate 

O sistema operativo Linux foi desenvolvido Linus Torvalds na década de 90. É um sistema 

operativo baseado em Unix, de código aberto e que na atualidade conta com inúmeras 

distros (distribuições), com versões para servidores e para computadores. 

É caraterizado por ser um sistema operativo “leve” e com a robustez herdada do Unix. A 

distribuição Ubuntu é baseada no uma outra distribuição a Debian e a sua principal 

caraterística é como acima referido a sua fácil utilização. Tem a sua origem na África do 

Sul e conta já com uma enorme comunidade de utilizadores. A sigla Mate é chamada de 

sabor que deriva de flavour em inglês (Tei, 2008) 

3.7 VlANs 

Segundo a Cisco uma virtual lan area network (VLAN) “é uma partição lógica da camada 

dois da rede” . Podem ser criadas inúmeras VLANs , consoante a necessidade. Uma 

particularidade é que cada VLAN têm o seu próprio dominio de broadcast, permitindo 

assim a segmentação da rede em várias redes. A troca de pacotes entre diferentes vlans só 

ocorre através de um router, o chamado “router on a stick”  em que aí são configuradas 

sub-interfaces atribuidas a cada VLAN e aplicado o protocolo 802.1Q, permitindo assim 

permitindo a comunicação entre diferentes VLANs. 

No switch a porta que liga ao router é configurada como trunk, permitindo a passagem de 

diferentes VLANs, e as portas que ligam aos computadores como porta de acesso a 

determinada VLAN. 

Os beneficios de uma VLAN segundo a Cisco são : “segurança, redução de custos, melhor 

performance, restringir os dominios de broadcast. (Cis, 2016) 
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4 Relatório de Atividades 

Neste capitulo abordamos todas as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio. 

 O estágio incidiu em grande medida na pesquisa e implementação de ferramentas de 

segurança disponibilizadas e utilizadas pelo CERT português. A implementação destas 

ferramentas de segurança tem como objetivo auxiliar os técnicos do CI na análise eventos 

que possam ocorrer e tomar as medidas necessárias a posteriori. Efetuamos também 

trabalhos de helpdesk a alunos e professores. 

4.1 Leitura e pesquisa de fontes referentes ao CSIRT e ferramentas 

O primeiro passo, passou pela pesquisa e leitura de informação disponibilizada pelo CSIRT 

português, que gentilmente nos facultou muito material de estudo. Foi efetuado um 

primeiro contato pela orientadora Filipa Gaudêncio com o responsável Hélder Rodrigues. 

Do material enviado, fazia parte um simulador CSIRT in a BOX, em que constam todas as 

ferramentas utlizadas pelo CSIRT num ambiente virtualizado Linux. 

Como primeira abordagem, foi estudar o que cada uma dessas ferramentas, NFDUMP, 

NfSen, IntelMQ e Splunk fazia e como poderia dotar o CI do IPG de uma mais-valia. 

O seguinte passo foi implementar uma plataforma de testes a maquina virtual já com as 

ferramentas para nos familiarizar mos com o que realmente se poderia fazer com as 

mesmas. 

4.2  Configuração de um switch Cisco 2960 

Umas das primeiras etapas foi a configuração de um switch Cisco Catalyst 2960 Series, em 

que a primeira tarefa que efetuamos foi fazer um upgrade à versão de software do switch 

através de um servidor Trivial File Transfer Protocol (TFTP). 

Depois de atualizado, aplicamos as configurações necessárias, tais como, criação de vlans, 

configuração de portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, como portas access mode e trunk 

respetivamente. Criamos também politicas de segurança no que respeita às portas de 

acesso, tais como switch port security sticky, vilotation mode shutdown e as restantes 

colocaram-se em modo shutdown (desligadas). Depois de tudo devidamente configurado, 

verificámos que as ligações estavam corretas, pois foi possível efetuar testes de 

comunicação usando ping, que segundo Ross, 2008 “é uma ferramenta de diagnóstico 

utilizada para testar e validar as configurações de TCP/IP, além de diagnosticar possíveis 

falhas de ligação, em através de o envio de mensagens de solicitação de eco de protocolo 
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ICMP é possível verificar a conetividade”,(Ros, 2008) para o IP do switch (VLAN para 

acesso remoto) ver anexo IV. 

4.3  Configuração do servidor de testes  

Nesta fase instalamos o Ubuntu Mate num computador portátil, e procedemos então á 

instalação das ferramentas. A primeira ferramenta a ser instalada foi Nfdump e NfSen, 

backend e frontend respetivamente para análise de flows. Esta ferramenta foi desenvolvida 

por Peter Haag em 2006 e utiliza o potencial do NetFlow desenvolvido pela Cisco Systems 

(Haa, 2006). Embora existam alguns tutoriais a sua instalação tem um grau de dificuldade 

inerente, pois pelo que pesquisei já há algum tempo que o seu criador não dá suporte à 

mesma, embora haja uma comunidade que tenta contornar esses problemas. O maior 

problema é que tem de se alterar parte do código, e essa informação encontra se muito 

dispersa, além de que se tem de ter conhecimentos avançados em Linux para a sua 

implementação.  

A segunda ferramenta que instalei na maquina de testes foi o IntelMQ , em que segui o 

tutorial de um repositório no Github. Nesta parte também encontrei bastantes dificuldades, 

pois a sua instalação requer um grande grau de conhecimentos em varias áreas, sejam elas 

em Linux, Python. Comecei por instalar as dependencias necessarias , mas quando chegava 

à parte de instalação do IntelMQ dava me erro. A solução passou por estudar e aprofundar 

o assunto, li bastantes tutoriais e à medida que os problemas iam aparecendo, tentava 

resolvê-los, até que por fim tive sucesso. 

A ultima ferrramenta que instalei foi o Splunk , ferramenta que permite uma gestão 

centralizada dos eventos, e está relacionada com o chamado Big data (enormes e complexas 

quantidades de dados) pois permite a indexação de grandes quantidades de dados. 

4.4 Configuração do router no IPG 

Para os flows chegarem ao servidor de testes foi necessário configurar o router do IPG para 

envio dos mesmos para a máquina virtual. A configuração teve os seguintes parametros: 

R1# configure terminal 
R1(config)# Interface FastEthernet 0/0 
R1(config-if)# IP flow ingress 
R1(config-if)# IP flow egress 
R1(config-if)# exit 
R1(config)# IP flow-export destination 192.xxx.xxx.xxx 999x //Ip e porto associado 
R1(config)#IP flow-export version 9 
R1(config)# IP flow-cache timeout active 5 
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Este ultimo comando envia os flows de cinco em cinco minutos. Por omissão os flows são 

enviados de trinta em trinta minutos, mas isto também implica picos na sua visualização. 

Após aconfiguração do router, verificamos se de facto estavam a ser enviados dados para 

o porto escolhido da máquina virtual, através de uma aplicação bastante conhecida que é o 

TCPDump, que segundo Kretchmar, James “é uma das mais usadas ferramentas 

opensource para analisar os pacotes da rede”, (Kre, 2004), com o seguinte comando: 

sudo tcpdump -v udp port 999x 

Em que verificámos com sucesso que os dados estavam de facto a ser enviados. 

4.4.1 Instalação de Linux numa máquina virtual 

Escolhemos o Linux Ubuntu Mate para instalação em ,máquina virtual, pela rapidez, 

simplicidade e por ser de código aberto, livre. A versão escolhida é Linux Ubuntu Mate 

15.04, em grande parte pela questão das dependencias e dos pré-requisitos  que lhe estão 

associados. Fizemos a experiencia de fazer o upgrade  para a ultima versão do Linux a 16.0 

e por causa das dependencias as ferramentas utlizadas deixaram de funcionar, pelo que 

tivemos de reinstalar a versão anterior, Linux Ubuntu Mate 15.04 

4.4.2  Instalação do NfSen 

A instalação do NfSen tem algumas particularidades, e já algum grau de complexidade 

como já referido anteriormente, pelo que descrevo pormenorizadamente os passos para a 

sua instalação. 

4.4.3 Instalação do NFDUMP  

Visto ter bastante relevância o processo de instalação vou apresentar os passos a ter em 

conta para uma instalação de sucesso. 

wget https://sourceforge.net/projects/nfdump/files/latest/download/stable/nfdump-
1.6.13.tar.gz 
tar zxvf nfdump-1.6.13.tar.gz 
cd nfdumpP-1.6.13 
. /configure --enable-nfprofile 
sudo Make && make install 

4.4.4 Instalação do NfSen  

Pré-requisitos (instalação de dependências)  

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 php5-common 
apt-get install rrdtool \libmailtools-perl librrds-perl libio-socket-ssl-perl 
apt-get update && apt-get install gcc flex librrd-dev make 
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Download do NfSen. 

wget \ 
http://sourceforge.net/projects/NfSen/files/stable/NfSen-1.3.6p1/NfSen-1.3.6p1.tar.gz 
tar zxvf NfSen-1.3.6p1.tar.gz 
cd /usr/src/etc/NfSen-dist.conf /etc/NfSen.conf 
 

Editar o ficheiro de configuração NfSen.conf com os seguintes parâmetros: 

vi ./etc/NfSen.conf (temos de configurar este ficheiro) 
$BASEDIR = "/data/NfSen"; 
[..] 
$PREFIX = '/usr/bin'; 
[..] 
$USER    = "www-data"; 
[..] 
$WWWUSER = "www-data"; 
$WWWGROUP = "www-data"; 
[..] 
%sources = ( 
'Device' => {'port'=>'9995','col'=>'#0000ff','type'=>'netflow'}, 

Para resolver o problema “RRD version '1.5001' not yet supported!” mudamos a linha de 

código no ficheiro NfsenRRD.pm no diretório /usr/src/NfSen-1.3.6p1/libexec: 

Localizar e trocar a seguinte linha de código: 

if ( $rrd_version >= 1.2 && $rrd_version < 1.5 )  

E substituir pela seguinte linha de código: 

if ( $rrd_version >= 1.2 && $rrd_version < 1.6 ). 

Alteramos também outra linha de código em dois ficheiros AbuseWhois.pm e Lookup,pm 

no mesmo diretório acima mencionado, em que substituímos: 

use Socket6;  

Com a seguinte linha de código 

Socket6->import(qw(pack_sockaddr_in6 unpack_sockaddr_in6 inet_pton getaddrinfo)); 

Depois de termos sucesso na instalação foi altura de confirmar se tudo estava operacional. 

Para tal, acedemos à interface via browser usando o seguinte endereço: 

http:localhost/nfsen/nfsen.php.  

Acedemos então ao front-end, em que na página inicial nos aparecem os flows recebidos. 

Os flows aparecem por flows, pacotes e bits respetivamente da esquerda para a direita, e de 

cima para baixo aparecem por dias, semanas, mês e ano como mostra a figura 3. 
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FIGURA 3 NFSEN VISTA GRÁFICA DE FLOWS 

A figura 4 apresenta a interface onde é selecionada uma janela de tempo de forma a 

processar os flows nesse período de tempo. É também possível selecionar o tipo de flows 

que queremos visualizar, seja TCP, UDP, ICMP, ou outro tipo. 

 

FIGURA 4 TIME WINDOW 



    Escola Superior de Tecnologia e Gestão  

Instituto Politécnico da Guarda 

17 

Depois é processada a informação pretendida pelo Nfdump com o seguinte resultado da 

figura 5. 

 

 

FIGURA 5 PROCESSAMENTO DE DADOS (FLOWS) 

Em que nos é mostrado o que de facto é um flow, ou seja, a data de quando foi visto pela 

primeira vez, a duração do protocolo, o endereço IP de origem e o de destino, e os pacotes, 

bytes e flows transmitidos. No anexo V apresentamos comandos necessários ao 

manuseamento do NfSen. 
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4.5 Plugin Surfmap  

Foi instalado o plugin (Extra) Surfmap, que é uma Application Programming Interface 

(API) do mapa da Google que permite visualizar os flows num mapa e ver a sua origem e 

destino no mapa, (Sfm, 2016) como podemos verificar na figura 6. 

 

FIGURA 6 SURFMAP-ORIGEM E DESTINO DOS FLOWS 

As suas instalações têm alguma complexidade pelo que deixo os passos para sua instalação 

em anexo III 

4.6 Plugin PortTracker  

O PortTracker é um plugin para o NfSen que contabiliza o número de pacotes que passam 

nos portos. Mantém o registo dos dez portos mais usados, (Ptr, 2016)Na figura 7 temos o 

exemplo do top dez desses mesmos portos. 
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FIGURA 7 PORTOS MAIS USADOS NO PORTTRACKER- 

A sua instalação também requer alguns cuidados pelo que se remete para o anexo IV os 

passos referentes à instalação. 

4.7 Instalação de IntelMQ e IntelMQ Manager 

Estes foram os dois programas com os quais tivemos mais dificuldades, tanto ao nível de 

instalação como a posteriori com o seu funcionamento. Antes da instalação desta 

ferramenta são necessárias instalações dos seguintes pré-requisitos  

git clone https://github.com/certtools/IntelMQ.git /tmp/IntelMQ 
cd /tmp/IntelMQ 
sudo -s 
pip3 install -r REQUIREMENTS 
pip3 install . 
useradd -d /opt/IntelMQ -U -s /bin/bash IntelMQ 
chmod -R 0770 /opt/IntelMQ 
chown -R IntelMQ.IntelMQ /opt/IntelMQ 
 

Para gerir o IntelMQ instalámos a aplicação IntelMQ Manager que é uma interface web 

que interage com toda a configuração e funcionamento do IntelMQ, em que os passos para 

a sua instalação são os seguintes: 

apt-get install git apache2 php5 libapache2-mod-php5 
sudo su - 
git clone https://github.com/certtools/IntelMQ-manager.git /tmp/IntelMQ-manager 
cp -R /tmp/IntelMQ-manager/IntelMQ-manager/* /var/www/html/ 
chown -R www-data.www-data /var/www/html/ 
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Outro passo importante é a configuração dos bots através da interface web, pois permite a 

visualização dos bots e da sua estruturação. Na figura 8 temos o exemplo da ligação entre 

os diferentes tipos de bots. No anexo I apresentamos exemplos de instalação de bots. 

 

FIGURA 8 INTELMQ BOTS 

A configuração dos bots é feita no momento em que editamos um nó como representado 

na figura 9 e temos acesso a todos os parâmetros. 

 

FIGURA 9 CONFIGURAÇÃO DE BOTS 

Os bots seguem uma ordem pré-estabelecida, ou seja, os coletores a vermelho ligam-se aos 

parsers a verde e estes por sua vez ligam-se aos experts a azul e por ultimo estes ligam se 

à output  

https://github.com/certtools/intelmq-manager/blob/master/docs/screenshots/configuration2.png?raw=true
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Depois de guardarmos as configurações pretendidas passamos para a gestão dos bots como 

representado na figura 10, em que é possível parar e inicializar os bots. 

 

FIGURA 10 MANAGEMENT 

Por ultimo só falta mesmo a monitorização dos logs em que se podem visualizar bots 

individualmente ou todos ao mesmo tempo. Como podemos ver na figura 11. 

 

FIGURA 11 MONITORIZAÇÃO DOS BOTS 

https://github.com/certtools/intelmq-manager/blob/master/docs/screenshots/management.png?raw=true
https://github.com/certtools/intelmq-manager/blob/master/docs/screenshots/monitor.png?raw=true
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4.8 Splunk 

Das versões disponíveis do Splunk escolhemos a Enterprise que têm uma licença gratuita 

que permite a indexação diária de 500MB de dados. A sua instalação é de relativa 

simplicidade: 

tar xvzf Splunk_package_name.tgz 
tar xvzf Splunk_package_name.tgz -C /opt 
./Splunk start 
$SPLUNK_HOME/bin/Splunk start --accept-license 
sudo /opt/Splunk/bin/Splunk enable boot-start 

Depois de devidamente instalado podemos aceder ao programa via browser. 

http://<hostname>:8000 

A página de lançamento remete-nos para um login, que por omissão vêm com o utilizador 

admin e a password changeme.  O IntelMQ permite nos configurar diretamente via TCP e 

enviar os eventos para indexação. Na figura 12 podemos ver que foram recebidos 21,179 

eventos e que são catalogados consoante a classificação do evento, a origem, tempo em 

que foi detetado. Temos também à disposição outros campos de interesse aos quais 

podemos aceder, tais como; a taxonomia, feed name, feed accuracy entre outros. No anexo 

II apresentamos algumas funcionalidades do Splunk. 
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FIGURA 12 SPLUNK, EVENTOS INDEXADOS DO INTELMQ 

O programa Splunk pode ser configurado através da interface web ou por linha de 

comandos. Depois de devidamente configurado podem-se efetuar pesquisas baseadas no 

endereço IP de destino ou origem, ou pelo tipo de evento indexado pelo IntelMQ. 

Até à data da publicação do presente trabalho, não foram detetados eventos, incidentes. 

Embora tivessem sido reportados eventos, mas que foram detetados e enviados pelo CSIRT 

da FCCN. Tipicamente eventos referentes ao download de filmes e música, que infringem 

os direitos de autor. Para uma melhor compreensão deste tipo de eventos apresenta-se de 

seguida o conteúdo de um csv, emitido pelo CSIRT. 

taxonomy,type,feed code,source time,additional information,ip,host,url,email 
address,asn,as name,bgp prefix,registry,source ip,source port,source host,source email 
address,source asn,source as name,source cc,destination ip,destination port,destination 
host,destination email address,destination asn,destination as name,destination 
cc,description,status,protocol,target,os name,os version,comment,malware,artifact 
hash,artifact hash type,artifact version 
Abusive Content,copyright,ipechelon,2016-03-12 16:11:43+00:00,Content name:The Big Short 
| File name:The Big Short (2015) [YTS.AG] | File 
size:1001548342,193.137.232.28,,,,,,,,193.137.232.28,1728,,,1930,,PT,,,,,,,, [REPORT-
CERT] Notice of Claimed Infringement - Case ID 410042440,,,,,,,,,, 
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5 Implementação em Ambiente Real 

Depois da implementação das ferramentas no servidor de testes, foi altura de as 

implementação em ambiente de produção. Foi configurado num servidor o sistema 

operativo Linux Ubuntu Mate. Instalaram-se as ferramantas Nfdump, NfSen, IntelMQ e 

IntelMQ Manager, e por fim o Splunk e optimizou-se para o correto funcionamento. 

5.1  Helpdesk 

No decorrer do estágio demos assistência a vários problemas que surgiram, como no caso 

dos telefones dos gabinetes dos professores, que derivado a problemas técnicos tivemos de 

substituir por várias vezes os transformadores dos telefones. 

Procedemos também à instalação na Escola Superior de Saúde (ESS) do IPG de Power 

over Ethernet (PoE) em duas das salas. Efetuámos as ligações necessárias no bastidor do 

hall de entrada. 
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Conclusão 

Ao longo do estágio foi possível por em prática os conhecimentos desenvolvidos, em 

especial na área de segurança de redes. Adquiri novos conhecimentos, tais como em Linux 

pois todas as ferramentas foram implementadas neste sistema operativo. 

Tive também a oportunidade de tomar conhecimento de como funciona um Data Center 

no seu dia-a-dia, os seus problemas e as suas soluções. 

Sem dúvida que ao longo destes três meses de estágio, com a experiência adquirida me vai 

ser muito útil num futuro próximo, pois a minha “bagagem” do conhecimento aumentou 

consideravelmente  

Toda esta temática abordada ao longo deste relatório, tem quanto a trabalho futuro, muito 

trabalho a ser desenvolvido e implementado. Existem outras ferramentas que podem ser 

implementadas, como por exemplo o programa Request Tracker (RT) que funciona com 

emissão de tickets, consoante o evento registado, o PassiveDNS que recolhe DNS de modo 

passivo para posterior análise. No que diz respeito á implementação de um CSIRT teria de 

adquirir mais equipamento e técnicos especializados porque segundo o Centro Nacional de 

CiberSegurança (CNCS) existem um conjunto de capacidades mínimas para a 

implementação dos CSIRTs. 

É com muito apreço que agradeço ao pessoal do CI do IPG pelo apoio demonstrado ao 

longo desta caminhada, e com especial atenção para a minha orientadora de estágio Filipa 

Gaudêncio pela sua disponibilidade e paciência que demonstrou.  
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Anexo I 

Apresenta-se os procedimentos de instalação de bots que requerem procedimentos 

especiais. 

Exemplo de instalação de bot blueliv-crimeserver: 

Primeiro necessário o registo em: 

https://community.blueliv.com/#/discover  

Este passo é importante para termos acesso à chave api key que teremos de inserir no 

coletor blueliv do IntelMQ, a figura 13 remete-nos para a página de registo. 

 

FIGURA 13 PAGINA DE LOGIN DO BLUELIV 

Instalação do bot: 

pip install git+git://github.com/Blueliv/api-Python-sdk 

O passo seguinte é a adição do bot no IntelMQ em que selecionamos a aba Management, 

como nos mostra a figura 14 e escolhemos o coletor pretendido, que neste caso é o Blueliv 

e alteramos o campo api_key, para a api que nos é fornecida no website, como nos mostra 

a figura 15. 

https://community.blueliv.com/#/discover
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FIGURA 14 ADIÇÃO DO BOT 

 

 

FIGURA 15 INSERÇÃO DA API_KEY BLUELIV 
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Depois de selecionado o coletor, é selecionado o parser a verde Blueliv, o qual não é 

necessário efetuar alterações. O parser liga-se ao bot expert, a azul, no nosso caso a vários 

experts, o deduplicator, o taxonomy, o maxmind-geo-ip, o cymru-whois e ao asn-lookup. 

Estes últimos bots ligam-se aos bots Outputs tcp e file. Para ligarmos os diferentes tipos de 

coletor temos de selecionar add node e ligá-los. 

Exemplo de instalação do bot maxmind_geo_ip: 

sudo wget https://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLite2-City.mmdb.gz 
sudo gunzip GeoLite2-City.mmdb.gz 
sudo mv /tmp/GeoLite2-City.mmdb /opt/intelmq/var/lib/bots/maxmind_geoip/ 
 
sudo chown -R intelmq.intelmq /opt/intelmq/var/lib/bots/maxmind_geoip 
pip install geoip2 
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Anexo II 

Apresentamos algumas funcionalidades do Splunk. 

O Splunk categoriza a informação em campos relevantes, fazendo o de forma autónoma. 

A página inicial é a do login conforme figura 16. Na figura 17 temos o exemplo de um 

campo criado pelo Splunk que é classification.taxonomy em que podemos ver os diferentes 

tipos de eventos categorizados neste campo. 

 

FIGURA 16 PAGINA INICIAL SPLUNK 
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FIGURA 17  TAXONOMIA DE EVENTOS 

Na figura 18 vemos um evento do IntelMQ quanto á sua classificação, feed, quanto á 

origem, tempo e também o IP de origem. 

 

FIGURA 18 CAMPOS DE UM EVENTO DO INTELMQ 
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Comandos relevantes o Splunk: 

Aceder à diretoria do Splunk 

cd /opt/Splunk 

Iniciar o Splunk 

cd /opt/Splunk/bin 
sudo ./Splunk start 

Modo de pesquisa: 

O modo de pesquisa é iniciado na página inicial “Search & Report” como nos mostra a 

figura 19. Existem três tipos de pesquisa disponíveis, host, source e sourcetype. 

No modo source é a fonte de onde são retirados os dados, tipo ficheiro. 

No modo sourcetype é o tipo de informação. 

No modo host, é de onde vêm a informação, podendo ser um IP ou hostname. 

 

FIGURA 19 PESQUISA SEARCH & REPORTING 
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Anexo III  

Apresenta-se a instalação dos plugins do NFSen. 

SURMAP 

Download 

wget http://sourceforge.net/projects/surfmap/files/install.sh 
chmod +x install.sh 

Instalação do plugin: 

./install.sh 
sudo /data/nfsen/bin/nfsen reload  
 
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz 

Descompactar o pacote: 

    $ tar zxf SURFmap_v3.3.1.tar.gz  
cp -r SURFmap/frontend/* /var/www/nfsen/plugins/ 
cp -r SURFmap/backend/* /data/nfsen/plugins/ 
vi /data/nfsen/etc/nfsen.conf (o caminho pode ser diferente) 
        [ 'live', 'SURFmap' ], 

Iniciar o plugin: 

    $ sudo /etc/init.d/nfsen reload 
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PORTTRACKER 

Criar diretoria: 

mkdir /data/ports-db 

Dar permissões: 

 
chown www-data:www-data /data/ports-db/ 
sudo -u www-data nftrack -I -d /data/ports-db 
 

Copiar ficheiros para o back-enf e front-end: 

 
cp /usr/local/src/nfsen-1.3.6p1/contrib/PortTracker/PortTracker.pm /data/nfsen/plugins/ 
cp /usr/local/src/nfsen-1.3.6p1/contrib/PortTracker/PortTracker.php 
/var/www/html/nfsen/plugins/ 

Editar ficheiro 

vi /etc/nfsen.conf 
@plugins = ( [ ‘live’, ‘PortTracker’], ); 

Reiniciar NfSen: 

reinstall/reconfigure/restart nfsen 

 

Anexo IV 

Apresentamos a configuração do switch. 

C2960SIDC#sh ru 
service password-encryption 
hostname C2960SIDC 
! 
enable secret 5 $1$eVRf$U0vFucziL6w5mJfBOhRMn/ 
! 
username marco secret 5 $1$AAxm$1u2013qSPFlfDYs.jiE4N. 
! 
IP domain-name ipg.pt 
! 
IP ssh version 2 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport access vlan 2 
switchport mode access 
switchport port-security maximum 2 
switchport port-security mac-address sticky 
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! 
interface FastEthernet0/2 
switchport access vlan x 
switchport mode access 
switchport port-security maximum 2 
switchport port-security mac-address sticky 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport access vlan x 
switchport mode access 
switchport port-security maximum 2 
switchport port-security mac-address sticky 
interface GigabitEthernet0/1 
switchport trunk allowed vlan x,x,x 
switchport mode trunk 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
IP address xxx.xxx.xxx.xx xxx.xxx.xxx.xxx 
no IP route-cache 
! 
IP default-gateway xxx.xxx.xxx.xxx 
IP http server 
IP http secure-server 
banner motd ^C Welcome to SIDC, No Unauthorized Access Allowed^C 
! 
line con 0 
password 7 110A1016141D 
line vty 0 4 
password 7 110A1016141D1D181D3A2A373B 
login local 
transport input ssh 
line vty 5 15 
password 7 110A1016141D1D181D3A2A373B 
login local 
transport input ssh 
! 
end 

Anexo V 

Apresentamos os comandos necessários ao manuseamento do NfSen. 

Parar o NfSen: 

/etc/init.d/nfsen stop 
 

Reconfigurar o NfSen: 

 
/etc/init.d/nfsen reconfig 

 

Iniciar o NfSen: 
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 /etc/init.d/nfsen start 

Ou em modo manual. 

cd /data/nfsen/bin 
./nfsen start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


