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Plano de Estágio 
 

De seguida apresentam-se as várias etapas que constituíram o estágio na Dognaedis: 

 

1. Familiarização com o ambiente de desenvolvimento e tecnologias utilizadas. 

2. Conceção e avaliação dos requisitos da aplicação a desenvolver. 

3. Desenvolvimento da aplicação seguindo a metodologia Agile. 

4. Testes e Deployment. 

5. Apresentação e demonstração da aplicação desenvolvida. 
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. . . . . . . . . 

 

Resumo 
 

 O presente documento tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido por 

Ricardo Alexandre Jesus Fonseca no âmbito do projeto em contexto de estágio do curso de 

Engenharia Informática do Instituto Politécnico da Guarda. Nele se descreve o projeto 

AlertSearch, na área da segurança, planeado e desenvolvido na empresa Dognaedis. 

O AlertSearch é uma aplicação capaz de fazer a leitura de informação relacionada com 

questões de segurança informática dos clientes da Dognaedis, analisá-la e gerar alertas, caso 

seja detetado algum evento que possa comprometer a segurança interna das empresas a qual 

a Dognaedis presta serviços. Estes alertas irão prevenir e informar a equipa de monitorização 

de incidentes da Dognaedis para eventuais problemas encontrados, de modo a que possam 

realizar as ações corretivas e preventivas necessárias. 

 Neste documento são detalhadas as várias fases do projeto da aplicação AlertSearch, 

desde o seu planeamento, desenvolvimento até a fase de implementação, descrevendo ainda 

as metodologias utilizadas e o estado da arte que deu suporte à sua elaboração. 

 

Palavras Chave (Tema): 

Python, AlertSearch, Elasticsearch, Segurança, Vulnerabilidade 

  



 

 

 

 

viii 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ix 
 

. . . . . . . . . 

Agradecimentos 
 

Em primeiro lugar, desejo agradecer a todos aqueles que, com o seu saber, a sua 

colaboração e o seu apoio crítico, dispuseram do seu tempo para debater comigo orientações 

e práticas sobre as mais diversas questões, focadas na segurança informática e programação 

Python na Dognaedis, e os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de Engenharia 

Informática, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. 

Desta forma queria deixar os meus agradecimentos ao mestre Sérgio Alexandre 

Ganchinho Alves, coordenador responsável pelo trabalho desenvolvido na Dognaedis, ao 

mestre Hugo Miguel da Palma Trovão, pelo acompanhamento diário e apoio constante,  

indispensáveis à concretização deste estágio, ao professor José Fonseca pela dedicação e 

ajuda no desenvolvimento do presente relatório, e por fim à Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, pois foi graças e eles que este estágio se pode 

desenvolver. 

Por último, não posso deixar de manifestar o meu apreço pelo constante apoio da 

minha família, namorada e amigos, em particular ao meu colega de estágio Rui Ferreira.  

  



 

 

 

 

x 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

xi 
 

. . . . . . . . . 

Índice 

 
1. Introdução ........................................................................................................................ 1 

1.1 Caracterização da Dognaedis ..................................................................................... 2 

1.2 Objetivos .................................................................................................................. 3 

1.3 Estrutura do documento ........................................................................................... 5 

2. Estado da Arte ................................................................................................................. 7 

2.1 Ferramentas de análise de logs ........................................................................................ 7 

2.1.1 Splunk ............................................................................................................... 8 

2.1.2 Sumo Logic ........................................................................................................ 9 

2.1.3 ELK Stack ......................................................................................................... 10 

2.1.4 Comparativo de preços .................................................................................. 11 

2.1.5 Resumo das ferramentas de análise de logs .................................................. 12 

2.2 Ferramentas de monitorização e alerta .................................................................... 12 

2.2.1 ElastAlert......................................................................................................... 13 

2.2.2 AlertSearch ..................................................................................................... 15 

3. Metodologia e Tecnologias Utilizadas ............................................................................. 17 

3.1 Metodologias aplicadas no desenvolvimento do AlertSearch ................................... 17 

3.2 Ferramentas e tecnologias adotadas ......................................................................... 18 

3.2.1 Ferramentas de análise e visualização de logs ............................................... 18 

3.2.2 Python ............................................................................................................. 22 

3.2.3 Sistema operativo ........................................................................................... 24 

4. Requisitos do AlertSearch ............................................................................................... 25 

4.1 Requisitos funcionais gerais ..................................................................................... 25 



 

 

 

 

xii 
 

4.1.1 Criação do daemon ......................................................................................... 27 

4.1.2 Integração com as tecnologias Dognaedis ..................................................... 27 

4.1.3 Implementação em linguagem de programação orientada a objetos ........... 27 

4.1.4 Criação de plugins de alerta ........................................................................... 28 

4.1.5 Criação de plugins de ação ............................................................................. 28 

4.1.6 Implementação de timestamp de execução de cada plugin .......................... 28 

4.1.7 Deteção de eventos ........................................................................................ 29 

4.1.8 Implementação de sistema de logs ................................................................ 29 

4.1.9 Verificação de ligação a Internet e respetivas exceções ................................ 30 

4.1.10 Criação de ficheiro de configurações externo ................................................ 30 

4.1.11 Implementação de interface de manipulação ............................................... 30 

4.1.12 Levantamento automático de plugins ............................................................ 31 

4.2 Requisitos Funcionais dos plugins de alerta ............................................................. 31 

4.2.1 Querying ......................................................................................................... 32 

4.2.2 Processamento ............................................................................................... 32 

4.2.3 Ação ................................................................................................................ 32 

4.2.4 Frequência de execução ................................................................................. 33 

4.2.5 Carregamento das configurações externas .................................................... 33 

4.3 Requisitos não funcionais ........................................................................................ 34 

4.3.1 Facilidade de uso ............................................................................................ 34 

4.3.2 Eficiência ......................................................................................................... 34 

4.3.3 Confiabilidade ................................................................................................. 35 

4.3.4 Portabilidade .................................................................................................. 35 

4.3.5 Implementação ............................................................................................... 35 

4.3.6 Interoperabilidade .......................................................................................... 36 

4.3.7 Questões Legais .............................................................................................. 36 

5. Implementação do AlertSearch ....................................................................................... 37 

5.1 Especificação da arquitetura da aplicação a desenvolver .......................................... 37 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

xiii 
 

. . . . . . . . . 

5.2 Daemon .................................................................................................................. 41 

5.3 Plugins de alerta ...................................................................................................... 42 

5.3.1 AddUserAlert .................................................................................................. 43 

5.3.2 ElasticsearchDisponibilityAlert ....................................................................... 44 

5.3.3 EventSpikeAlert .............................................................................................. 46 

5.3.4 OutOfHoursAlert ............................................................................................. 47 

5.3.5 PortolanAlert .................................................................................................. 48 

5.4 Plugins de ação........................................................................................................ 51 

5.4.1 ImAction ......................................................................................................... 51 

5.4.2 MailAction....................................................................................................... 53 

5.4.3 SmsAction ....................................................................................................... 54 

5.5 Sistema de logging ................................................................................................... 55 

5.6 Interface de manipulação ........................................................................................ 57 

5.7 Cenários de utilização do AlertSearch ...................................................................... 62 

6. Verificação e Validação do AlertSearch........................................................................... 63 

7. Conclusão ....................................................................................................................... 67 

Bibliografia ............................................................................................................................ 71 

Anexo .................................................................................................................................... 73 

Anexo 1 ............................................................................................................................. 73 

 

 

 

  



 

 

 

 

xiv 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

xv 
 

. . . . . . . . . 

Índice de Figuras 
 

Figura 1 - Interface do Splunk ................................................................................................. 8 

Figura 2 - Interface do Sumo Logic ......................................................................................... 9 

Figura 3 – Interface do ELK Stack (Kibana) ........................................................................... 10 

Figura 4 - Esquema de funcionamento do ElastAlert ........................................................... 15 

Figura 5 - Esquema ELK Stack ............................................................................................... 19 

Figura 6 - Query que permite fazer pedidos através do terminal ........................................ 21 

Figura 7 - Interface JetBrains PyCharm ................................................................................ 23 

Figura 8 - Diagrama Genérico do AlertSearch ...................................................................... 38 

Figura 9 - Diagrama de Funcionamento Interno do AlertSearch ......................................... 39 

Figura 10 - Menu Start/Stop Application (daemon) ............................................................. 58 

Figura 11 - Menu Plugins ...................................................................................................... 59 

Figura 12 - Menu Logging ..................................................................................................... 59 

Figura 13 - Menu General Configurations ............................................................................ 60 

Figura 14 - Menu Exit ............................................................................................................ 61 
 

  

file:///D:/Ambiente%20de%20Trabalho/relatorio%20definitivo/Relatorio%20Final%20Ricardo%20Fonseca%201010633.docx%23_Toc469565007
file:///D:/Ambiente%20de%20Trabalho/relatorio%20definitivo/Relatorio%20Final%20Ricardo%20Fonseca%201010633.docx%23_Toc469565009


 

 

 

 

xvi 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

xvii 
 

. . . . . . . . . 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1 - Níveis de Prioridade dos Requisitos Funcionais .................................................. 26 

Tabela 2 - Requisitos Funcionais Gerais ............................................................................... 26 

Tabela 3 - Requisitos Funcionais dos plugins de alerta (nível de prioridade 1) ................... 32 

Tabela 4 - Bibliotecas Python utilizadas no daemon ............................................................ 42 

Tabela 5 - Bibliotecas Python utilizadas no Plugin AddUserAlert ........................................ 44 

Tabela 6 - Bibliotecas utilizadas no plugin ElasticsearchDisponibilityAlert.......................... 45 

Tabela 7 - Bibliotecas utilizadas no plugin EventSpikeAlert ................................................. 47 

Tabela 8 - Bibliotecas utilizadas no plugin OutOfHoursAlert ............................................... 48 

Tabela 9 - Bibliotecas utilizadas no plugin PortolanAlert ..................................................... 50 

Tabela 10 - Bibliotecas utilizadas no plugin ImAction .......................................................... 52 

Tabela 11 - Biblioteca utilizada no plugin MailAction .......................................................... 54 

Tabela 12 - Bibliotecas utilizadas no plugin SmsAction ........................................................ 55 

Tabela 13 - Níveis de log da biblioteca logging .................................................................... 56 

Tabela 14 - Bibliotecas utilizadas na interface de manipulação .......................................... 61 
 

  



 

 

 

 

xviii 
 

  



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

xix 
 

. . . . . . . . . 

Acrónimos 
 

CERT - Computer Emergency Response Team  

cURL - Client URL Request Library 

HIDS – Host Intrusion Detection Systems 

HTML - HyperText Markup Language 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

IDE - Integrated Development Environment 

IM - Instant Messaging 

IP – Internet Protocol address 

JSON - JavaScript Object Notation 

REST - Representational State Transfer 

SaaS - Software as a Service 

SMS - Short Message Service 

SOC - Security Operations Center  

WWW – World Wide Web  

  



 

 

 

 

xx 
 

 

  



 

 

1 
 

1. Introdução 
 

Na atualidade, as questões da segurança da informação são altamente discutidas no 

que toca à forma como os internautas se devem proteger a si próprios, mas também como se 

devem proteger todos aqueles que dependem de uma empresa externa para assegurar a sua 

segurança informática, garantindo a prevenção e mitigação de vulnerabilidades e ataques. 

A questão recai sobre quais as melhores ferramentas e metodologias a serem adotadas 

para melhor salvaguardarem a informação, que no caso de uma empresa é sem duvida o ativo 

mais valioso. Independentemente das metodologias de segurança implementadas, o problema 

principal advém quando as falhas surgem internamente, principalmente originadas através de 

aspetos humanos, de colaboradores que não estão suficientemente sensibilizados para todos 

os riscos inerentes ao uso da Internet. Citando José Fonseca, “The web is a war zone!” 

(Fonseca 2011), dando a entender que, apesar das muitas vantagens e facilidades do uso da 

Internet no dia-a-dia, pode haver alguém com intenções de explorar ativamente alguma 

vulnerabilidade do sistema para poder obter vantagens (económicas ou outras) através de 

roubo ou manipulação indevida de informação, quer seja de uma empresa quer de uma pessoa 

individual. 

Dada a complexidade e relevância do tema, têm surgido empresas especializadas em 

assegurar a segurança informática de outras empresas, através da realização de auditorias de 

segurança, monitorização e teste de sistemas, etc., como é o caso da Dognaedis, onde o 

presente estágio foi realizado. 

Uma das atividades executadas por estas empresas de segurança é a monitorização 

das estações de trabalho dos clientes. Os dados assim obtidos permitem a realização de 

diversos tipos de análise estática ou dinâmica possibilitando tanto a prevenção de problemas 

como a rápida atuação em caso de eventos que podem por em causa a segurança. 
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De facto, a monitorização é uma peça fundamental na prevenção de problemas, e é 

precisamente nesta vertente que o presente estágio desenvolvido na Dognaedis se debruçou. 

Neste âmbito, o principal objetivo foi o desenvolvimento de uma plataforma de 

monitorização de eventos de sistemas informáticos de clientes em tempo real. Este trabalho 

é complexo e foi realizado em várias etapas que se encontram descritas no presente relatório. 

1.1 Caracterização da Dognaedis 
  

DOGNÆDIS (lê-se /dog.ne.ds'/) junta duas palavras em Latim, Dognitas – qualidade, 

e ædis – local especial ou templo.  Este nome representa o compromisso da empresa para 

com os seus clientes: ser uma referência de qualidade nos produtos e serviços prestados. 

Fundada por um grupo de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

UC, a Dognaedis tem sede em Coimbra e uma subsidiária no Reino Unido. Presta serviços 

de proteção de dados e cibersegurança a clientes do sector financeiro e das telecomunicações, 

bem como a entidades públicas de vários países. 

Entre outros, a Dognaedis desenvolveu o produto premiado pelo BES National 

Innovation Award, o CodeV. Trata-se de uma ferramenta multiplataforma, que se presta à 

análise do código fonte criando um relatório das potenciais vulnerabilidades detetadas. A 

empresa destaca-se na auditoria e consultoria de segurança a infraestruturas e a software, na 

monitorização e gestão de incidentes de segurança e na proteção de informação sensível. 

Recentemente a Dognaedis juntou-se ao grupo Prosegur, referência mundial no setor 

da segurança privada. A Dognaedis e a Prosegur partilham a mesma filosofia e metodologias 

de trabalho. Ambas as empresas aplicam sistemas de gestão da segurança da informação que 

contam com a certificação UNE-ISO/IEC 27001 e equipas Computer Emergency Response 

Team (CERT). Com esta aquisição, o Security Operation Center (SOC) da Dognaedis junta-

se às equipas de cibersegurança que a Prosegur já tem em Espanha, Paraguai e Colômbia 

(Costa 2016).  



 

 

_______________________________________________________Capítulo 1 - Introdução 

 

3 
 

1.2 Objetivos 
 

Este projeto realizado em contexto de estágio na empresa Dognaedis foca-se no 

desenvolvimento do AlertSearch, que é uma aplicação alarmística que permite detetar e 

analisar informações recolhidas de clientes, relacionadas com a área da segurança 

informática, com o intuito de enviar alertas personalizados com base em falhas ou problema 

encontrados. Para tal foram definidos os seguintes objetivos: 

 

1. Familiarização com o ambiente de desenvolvimento e tecnologias utilizadas na 

Dognaedis. 

Uma vez que muitas das tecnologias utilizadas na Dognaedis não tinham sido 

abordadas no meu percurso formativo, este objetivo consiste numa abordagem 

autodidata, onde são realizados diversos tipos de tutoriais de programação em Python 

(Shaw 2013), e ainda uma fase de exploração das tecnologias usadas e implementadas 

na Dognaedis, dentro das quais o ELK Stack que é uma ferramenta de análise de logs, 

composta por Elasticsearch, Logstash e Kibana, pois o seu conhecimento e a 

capacidade de manipulação das mesmas são fundamentais no desenvolvimento deste 

projeto em contexto de estágio. 

 

2. Conceção e avaliação dos requisitos da aplicação a desenvolver. 

Após colmatadas as lacunas em termos de conhecimentos e adaptação às 

tecnologias, o próximo objetivo passa por fazer juntamente com o tutor designado na 

Dognaedis o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação 

que se pretende desenvolver. Esta fase é de extrema importância, pois a partir deste 

momento será delineado tudo aquilo que será desenvolvido.  
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3. Desenvolvimento da aplicação seguindo a metodologia Agile. 

 

É neste objetivo que se passa grande parte do tempo de estágio pois consiste 

no desenvolvimento da aplicação AlertSearch com base nos requisitos levantados no 

ponto anterior. Segue-se a metodologia Scrum Agile, dividindo o desenvolvimento da 

aplicação em ciclos, cujo acompanhamento pela Dognaedis é feito em reuniões 

quinzenais. O diário das atividades desenvolvidas durante o estágio encontra-se no 

Anexo 1. 

 

4. Testes. 

 

Paralelamente ao desenvolvimento da aplicação, pretende-se que sejam feitos 

testes em todos os ciclos de desenvolvimento, para garantir que a implementação está 

de acordo com os requisitos. Pretende-se também que, perto do ciclo final de 

desenvolvimento, todo o sistema seja testado por outro elemento da Dognaedis, 

garantindo assim imparcialidade nos testes, aumentando a fiabilidade de todo o 

projeto. 

 

5. Apresentação e demonstração da aplicação desenvolvida. 

 

O último objetivo previsto para o estágio curricular, é a apresentação geral do 

produto final, assim como demonstração de funcionalidade do mesmo, demonstrando 

em contexto prático todos os módulos da aplicação em execução para toda a equipa 

da Dognaedis, para que no fim a aplicação possa ser colocada em funcionamento nos 

clientes da Dognaedis. 
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1.3 Estrutura do documento 
 

Em termos de estrutura este relatório é composto por 7 capítulos, onde é detalhado o 

trabalho desenvolvido ao longo do estágio na Dognaedis, são expostas as fundamentações 

que dão suporte a realização deste projeto, assim como explicações das decisões de 

implementação e desenvolvimento efetuadas. 

O Capítulo 1 faz uma introdução ao projeto desenvolvido, caracteriza a Dognaedis, 

empresa onde este estágio foi realizado, e ainda delineia os objetivos previstos no plano de 

estágio. No Capítulo 2 é feito um levantamento e estudo de mercado, referenciando as 

ferramentas existentes e possíveis alternativas enquadradas no projeto realizado, tentando 

perceber como outros autores resolveram problemas semelhantes. No Capítulo 3 é descrita a 

metodologia de desenvolvimento, descrevendo detalhadamente as tecnologias adotadas. No 

capítulo 4 é feito o levantamento dos requisitos necessários para o desenvolvimento da 

aplicação AlertSearch, com base nas necessidades da Dognaedis. No Capítulo 5 é feita uma 

abordagem mais técnica descrevendo a arquitetura do AlertSearch, o funcionamento dos seus 

módulos e ainda cenários de implementação. O Capítulo 6 mostra os testes e validações feitos 

ao AlertSearch para garantir que a implementação esteja de acordo com os requisitos. O 

Capítulo 7 finaliza o relatório fazendo reflexões e conclusões do desenvolvimento deste 

projeto, fazendo referência a possíveis caminhos de desenvolvimento futuro da AlertSearch. 
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2. Estado da Arte 
 

Uma vez delineados todos os objetivos propostos para o desenvolvimento do projeto 

proposto pela Dognaedis, é necessário realizar uma abordagem mais teórica, fazendo o 

levantamento de todas as soluções teóricas ou práticas para o problema em especifico. 

Estas pesquisas recaem essencialmente sobre estudos e propostas de soluções 

realizadas por outros autores, que podem incluir, a sua própria abordagem ao problema e a 

solução encontrada. 

 Sabendo do principio que o projeto em questão incide numa solução informática, é 

natural de afirmar que certamente que já terá havido alguém com o mesmo tipo de problema 

e que tenha procurado/desenvolvido uma solução para esse problema. 

 Tendo em mente os objetivos propostos e contextualizado o projeto, resta fazer uma 

análise teórica que dará suporte a todo o desenvolvimento da aplicação, incluindo estudos de 

soluções a aplicar, descrevendo as suas vantagens e desvantagens. 

2.1 Ferramentas de análise de logs 
 

Tendo em conta que o objetivo principal do projeto é criar uma ferramenta alarmística 

de monitorização de eventos, que permita o envio de alertas, com base em dados informáticos 

ligados a área da segurança informática recolhidos dos clientes da Dognaedis, é necessário 

contextualizar e apresentar as ferramentas que permitem fazer a agregação dessa informação, 

analisa-la e apresenta-la (tipicamente em formato de logs). 

 Existem diversas ferramentas no mercado que permitem fazer a gestão e análises de 

logs, sendo os 3 principais players do mercado as seguintes ferramentas: 

 Splunk 

 ELK Stack 

 Sumologic 
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Será feita agora uma análise individual de cada uma destas ferramentas, descrevendo 

todos os seus pontos fortes assim como todas as suas vantagens e desvantagens fazendo uma 

comparação direta entre as três ferramentas de análise de logs. 

 

2.1.1 Splunk 
 

A ferramenta de análise de logs Splunk, é neste momento a maior e mais reconhecida 

ferramenta de análise logs a nível mundial, sendo usada em grande escala por corporações 

que têm uma elevada taxa de volume de dados, tem como característica principal a 

possibilidade de se usar diversos tipos de funcionalidades out of the box, o que faz com que 

o Splunk possa ser usado e implementado nas mais diversas necessidades de qualquer 

empresa (Klein 2016). 

 Uma das grandes desvantagens desta ferramenta é o seu elevado preço o que faz com 

que em pequenas empresas não seja viável economicamente a adoção desta ferramenta. Para 

fins ilustrativos apresenta-se na Figura 1 a interface da ferramenta Splunk. 

 

 

Figura 1 - Interface do Splunk 
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2.1.2 Sumo Logic 
 

O Sumo Logic no fundo acaba por ser bastante semelhante a ferramenta Splunk, a diferença 

é que na ferramenta Sumo Logic o funcionamento é oferecido em forma Software como 

serviço, do inglês SaaS (Software as a Service), isto é, todo o seu funcionamento é feito via 

Internet onde a empresa encarregue por desenvolver o Sumo Logic oferece os serviços que 

envolvem os servidores, ligações e ainda as questões ligadas com a segurança da informação. 

No fundo utilizando a ferramenta Sumo Logic não é necessário ter servidores dedicados para 

tratar a informação uma vez que todos os dados recolhidos dos vários tipos de clientes ficam 

armazenados centralizadamente na cloud. Referindo também que a ferramenta Sumo Logic 

é uma ferramenta paga (Sumologic 2016). Para fins ilustrativos apresenta-se na Figura 2 a 

interface da ferramenta Sumo Logic. 

 

 

Figura 2 - Interface do Sumo Logic 
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2.1.3 ELK Stack 
 

Contrariamente as outras duas ferramentas de análise de logs mencionadas 

anteriormente, o ELK Stack (composto por Elasticsearch, Logstash e Kibana) é uma 

ferramenta Open-source, o que para além de conter todas as funcionalidades inerentes ao 

tratamento de logs, permita ter acesso a um inúmero leque de vantagens, uma das quais ter 

acesso a uma comunidade na Internet que presta apoio e acesso a todo o código fonte da 

ferramenta, o que permite fácil manipulação ou adição de novas funcionalidades caso seja 

necessário. 

 Uma vez que a ferramenta é de código livre, qualquer um pode desenvolver sobre ela, 

a utilização da mesma é de forma gratuita o que pode ser uma ótima solução custo/beneficio 

para qualquer empresa que opte pela utilização do ELK Stack (Sissel 2016; Yigal 2016).  Para 

fins ilustrativos apresenta-se na Figura 3 a interface da ferramenta ELK Stack (Kibana). 

 

 

Figura 3 – Interface do ELK Stack (Kibana) 
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2.1.4 Comparativo de preços 
 

Um dos fatores importantes na escolha da ferramenta certa para a análise de logs por 

parte de uma empresa, recaí muito sobre o preço de utilização da mesma, pois este fator pode 

ser um dos principias motivos para que esta escolha seja feita, sendo que no caso das três 

ferramentas mencionadas o preço é bastante diferente o que faz com que a médio/longo prazo 

possam ter impactos significativos numa empresa. 

  

1. Splunk: 

Os valores de utilização do Splunk podem ir dos 1,800$ (1,700€) até 

60,000$ (57,000€) anuais dependendo sempre do volume de dados diários expressos em 

GB (Splunk 2016). 

 

2. Sumo Logic: 

Quanto ao Sumo Logic existem duas versões, uma versão lite que conta com um 

leque de soluções mais reduzidas, mas que em contrapartida é de utilização grátis, já na 

versão completa a ferramenta tem um custo de 90$ (85€) mensais até uma utilização de 

20GB de dados diários, o que faz com que esta ferramenta comparada ao Splunk seja 

economicamente mais viável (Sumologic 2016). 

 

3. ELK Stack: 

Uma vez que esta ferramenta é de utilização livre e o seu código é open-source a 

implementação desta ferramenta é grátis e qualquer utilizador tanto domestico como 

empresarial pode fazer uso da mesma sem quaisquer custos associados. Existe a oferta 

de um suporte profissional de monitorização fornecido pela empresa responsável pelo 

ELK Stack que tem um preço associado, mas a sua utilização é opcional (Berman 2016). 
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2.1.5 Resumo das ferramentas de análise de logs 
 

Como se pode constatar na análise das ferramentas de logs, o Splunk é a ferramenta mais 

completa, pois o facto de oferecer centenas de funcionalidades de forma nativa, torna esta 

ferramenta bastante apetecível, em contrapartida o seu elevado preço, inviabiliza a escolha 

desta ferramenta para uma pequena/média empresa como o caso da Dognaedis. 

 Por outro lado, temos o Sumo Logic, onde a sua utilização em termos monetários se 

torna mais em conta, uma vez que o seu preço em comparação ao Splunk é relativamente 

mais baixo, mas o facto de ser uma ferramenta que funciona sobre o modelo de negócio 

software como serviço, onde a sua base de operação é a Internet, isto significa que todos os 

seus serviços funcionarão assentes na cloud, e que no caso da Dognaedis, que trabalha 

diretamente na área da segurança da informação, ter toda a sua informação sensível e 

confidencial num servidor cloud é impensável, o que logo a partida faz com que a escolha 

desta ferramenta de logs seja descartada. 

 Por fim temos o ELK Stack que na realidade é uma versão alternativa e gratuita à 

ferramenta Splunk. Comparando as duas ferramentas (Splunk e ELK Stack), o Splunk tem a 

vantagem de oferecer um maior nível de fiabilidade em termos de compatibilidade com os 

principais sistemas operativos, e para além da visualização das dashboards, tem ainda um 

sistema de alertas nativo. No entanto o ELK Stack tem a vantagem de ser uma ferramenta de 

código aberto, pelo que qualquer pessoa pode desenvolver novas funcionalidades e 

implementar novas funções. Por ter estas funcionalidades e ser uma ferramenta gratuita, a 

Dognaedis escolheu esta ferramenta para análise de Logs (Levy 2015; Gillen 2016). 

 

 

2.2 Ferramentas de monitorização e alerta 
 

A análise que foi realizada destas três ferramentas de logs é bastante importante para 

a explicação do motivo para a criação do sistema de monitorização de eventos e alertas em 
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tempo real proposto pela Dognaedis, pois sem esta análise previa, não teríamos a visão do 

motivo de ser necessário uma aplicação que gere os mais diversos tipos de alertas. 

 Enquadrando o ELK Stack, que é a ferramenta de análise de logs usada pela 

Dognaedis, ela e composto por três componentes, sendo eles o Elasticsearch que é base de 

dados onde toda a informação é agregada, o Logstash que tem como objetivo recolher toda a 

informação dos clientes e armazena-la no Elasticsearch e por fim o Kibana que serve como 

visualizador de eventos de forma visual através por exemplo de dashboards. 

 O problema, e sendo a Dognaedis uma empresa que trabalha na área da segurança 

informática com um enorme número de clientes torna-se impossível visualizar em tempo real 

todos os eventos gerados pelos clientes, e visto que o ELK Stack não permite a criação de 

alertas, existe a necessidade de criar uma plataforma de fácil gestão e manipulação de 

diferentes tipos de alertas assentes nas necessidades atuais/futuras da empresa. 

 Uma vez que a ferramenta ELK Stack não possui sistema de alertas, acaba por tornar-

se um problema transversal a inúmeras empresas ou particulares que procurem um sistema 

de alertas a anomalias. 

 Sabendo então que o ELK Stack é uma ferramenta open-source e o facto de que 

qualquer pessoa pode desenvolver novas funcionalidades, foi criado pela empresa Yelp uma 

solução open-source de gestão de alertas assentes na ferramenta ELK Stack. 

 

 

2.2.1 ElastAlert 
 

O ElastAlert é uma framework criada pela empresa Yelp que permite despoletar os 

mais variados tipos de alertas, como por exemplo anomalias encontradas, picos de eventos 

ou de outro tipo de alertas que podem ser criados pelos utilizadores do ElastAlert, tudo isto 

com base em informação que esteja armazenada no Elasticsearch.  

 Segundo a Yelp, toda a sua informação tanto de clientes como da própria empresa esta 

armazenada na plataforma ELK Stack, e dada a sua grande quantidade de dados, houve a 
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necessidade de criar uma ferramenta simples e modular de fácil configuração para tratamento 

de dados com fins alarmísticos, uma vez que o ELK Stack não tem essa solução 

implementada nativamente, surgindo então o ElastAlert para dar resposta ao problema da 

Yelp (Yelp 2016).  

 O funcionamento do ElastAlert é feito com base nas informações retirádas da base de 

dados Elasticsearch, isto é, são criadas regras por parte dos utilizadores do ElastAlert, que 

farão queries periódicas ao Elasticsearch, sendo que os dados recebidos serão verificados e 

tratados, e no caso de ser detetada alguma anomalia irá enviar o respetivo alerta. 

 Atualmente o ElastAlert possui diferentes tipos de plataformas onde os alertas podem 

ser enviados, abaixo fica a listagem dessas plataformas: 

 

 JIRA 

 Email 

 OpsGenie 

 Commands 

 HipChat 

 Slack 

 Telegram 

 AWS SNS 

 VictorOps 

 PagerDuty 

 Gitter 

 

 Adicionalmente para além da sua utilização standard, o ElastAlert permite ainda que 

sejam criadas novas funções, sendo um dos melhores exemplos a possibilidade de agregação 

dos alertas diretamente no Kibana através de plugins. 

 Na Figura 4, pode ver-se o fluxo de funcionamento do ElastAlert juntamente com a 
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ferramenta de análise de logs ELK Stack. 

 

 

Figura 4 - Esquema de funcionamento do ElastAlert 

(Quentin L. 2016) 

 

 Como se verifica na Figura 4, os dados em formato de log são recolhidos e 

armazenados do servidor de Elasticsearch através do Logstash, sendo que o ElastAlert se irá 

encarregar de gerar todos os alertas (com base em regras) para por fim os enviar nos 

diferentes destinos, representados como exemplo na figura. 

2.2.2 AlertSearch 
 

A pergunta que se faz neste momento é o porque de se criar uma aplicação do zero, 

quando existe alternativas e soluções já criadas para a resolução do mesmo problema? 

 A resposta recaí sobre as necessidades atuais da empresa em criar uma plataforma do 

género ao ElastAlert, mas que seja ainda mais modular, com um maior nível de granularidade 

e maior facilidade de configuração com base nas necessidades do dia-a-dia. 
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 Apesar do ElastAlert ser uma ferramenta bastante modular e de fácil utilização e 

implementação, não permite muita flexibilidade de alteração das regras para análise de 

informação, então decidiu-se criar uma plataforma própria de alertas, direcionada 

exclusivamente as necessidades da Dognaedis que permita uma fácil manutenção e acima de 

tudo a possibilidade de adição de novas regras de alertas que possam ser facilmente 

implementadas. 

 Concluindo este capítulo pode dizer-se que o ElastAlert (Yelp) e o AlertSearch 

(Dognaedis) têm o mesmo objetivo final, mas com metodologias de implementação 

diferentes, no caso do ElastAlert distingue-se por ser mais genérico sem espaço para grande 

manipulação, já o AlertSearch mais direcionado para as necessidades da Dognaedis e com 

maior poder de manipulação.     

  



 

 

17 
 

3. Metodologia e Tecnologias 
Utilizadas 

 

Para o desenvolvimento de uma aplicação informática é necessário seguir certas 

normas e critérios, agilizando com isto o processo de desenvolvimento. Para facilitar 

essas tarefas existem diferentes tipos de metodologias de desenvolvimento de software. 

Nas secções abaixo faz-se referencia a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

AlertSearch e ainda as tecnologias usadas. 

 

3.1 Metodologias aplicadas no desenvolvimento do 
AlertSearch 

 

Conforme o previsto no plano de estágio, foram adotadas as metodologias de 

desenvolvimento propostas pela Dognaedis. Estas metodologias envolvem pesquisa e 

desenvolvimento prático, em forma de sprints, método conhecido como Scrum Agile 

(Schwaber 2014). 

Estes sprints fazem parte de um conjunto de reuniões que foram tidas com o tutor 

designado na Dognaedis, o mestre Sérgio Alves, que consistiram numa primeira fase no 

levantamento de todos os requisitos para o desenvolvimento da aplicação, e numa segunda 

fase de desenvolvimento mais focalizado na aplicação, onde foram definidas todas as etapas 

a desenvolver em cada sprint. 

 Durante o período de estágio foram realizadas diversas reuniões, com intervalos de 

duas semanas aproximadamente. Na primeira reunião foi feita uma primeira abordagem ao 

projeto e delineado todos os objetivos previstos. 
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Após a análise das tecnologias a serem implementadas e ultrapassada a fase de 

adaptação (que incluiu a realização de tutoriais com o objetivo de dominar a linguagem de 

programação Python) foi marcada uma segunda reunião. 

Na segunda reunião foi abordada e discutida a arquitetura que dará suporte a toda a 

aplicação a desenvolver, sendo feita uma abordagem ao esqueleto do código, propondo 

propostas de solução ao problema.  

Na terceira reunião efetuada, foi apresentada a primeira versão operacional da 

aplicação com alguns plugins de alertas já desenvolvidos, sendo feita também uma pequena 

apresentação do AlertSearch em funcionamento. Por fim foram também discutidas as 

próximas tarefas a desenvolver até a próxima reunião, sendo que nas reuniões seguintes o 

objetivo seria sempre mostrar evoluções na aplicação até ao fim do seu desenvolvimento. 

3.2 Ferramentas e tecnologias adotadas  
 

Nesta secção é feito o levantamento e análise das ferramentas e tecnologias adotadas 

para levar a cabo o desenvolvimento do projeto proposto pela Dognaedis. 

Uma vez que a aplicação a ser desenvolvida assenta em ferramentas já implementadas 

pela Dognaedis, numa primeira fase foi necessário identificar essas ferramentas e ter 

conhecimento do seu funcionamento e sendo que a maior parte dessas ferramentas eram 

desconhecidas foi necessário aprender a manipula-las, pois é indispensável à sua total 

perceção e destreza na manipulação das mesmas para o desenvolvimento da aplicação. De 

seguida são apresentadas as ferramentas usadas, detalhando o porque de serem necessárias 

para o projeto. 

3.2.1 Ferramentas de análise e visualização de logs  
 

 A Dognaedis possui um sistema, que adaptado as suas necessidades, consegue fazer 

agregação de todos os eventos de rede e todos os eventos a nível de hosting dos diferentes 
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clientes. Estes eventos são processados, tratados e analisados em forma de logs, com o 

conjunto de três ferramentas (Elasticsearch, Logstash e Kibana) denominadas todas juntas 

como ELK Stack. 

O ELK Stack funciona em fluxo de dados que passam do Logstash para o 

Elasticsearch até ao visualizador Kibana. Na Figura 5 apresenta-se um esquema simples com 

os respetivos fluxos de informação. 

 

 

Figura 5 - Esquema ELK Stack 

(Elmanytas 2014) 

 

Pela análise do esquema da Figura 5 pode ver-se de uma forma simples e sintética o 

funcionamento do ELK Stack, onde o Logstash vai realizar duas tarefas distintas, uma delas 

de leitura dos vários logs existentes em cada cliente, e por fim fazer a agregação dos dados 

(neste caso logs em formato JSON) no Elasticsearch que terá toda a informação centralizada, 
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por último existe o Kibana que fará a leitura da informação presente no Elasticsearch e irá 

apresenta-la num formato amigável de fácil perceção e visualização. 

 

Elasticsearch: 

O Elasticsearch é uma base de dados distribuída que permite a indexação de grande 

quantidade de dados em tempo real (Elmanytas 2014). A sua utilização é sempre feita através 

de pedidos HTTP, tanto para inserção como obtenção de dados (armazenados em JSON). 

 Para o desenvolvimento do projeto é essencial saber manipular de forma eficaz o 

Elasticsearch de forma a conseguir fazer os pedidos através de queries, onde as informações 

recebidas serão em formato JSON1.  

 Antes de mais é necessário referenciar que existem bastantes possibilidades para fazer 

os pedidos ao Elasticsearch, sendo as principais formas através do browser com a extensão 

de cliente REST, por terminal com a biblioteca cURL ou através da linguagem de 

programação Python. 

No contexto de desenvolvimento apenas foram usadas duas formas de realizar os 

pedidos, pelo terminal com o intuito de realizar o teste as queries (dado a facilidade com que 

são feitas as queries pelo terminal) e por fim através da linguagem Python (neste ponto já 

dentro do contexto da aplicação a desenvolver). 

 Para a realização das queries através do terminal é necessário primeiro instalar a 

biblioteca cURL que permite realizar pedidos HTTP, e uma vez que o Elasticsearch esta 

assente na web, é estritamente necessária a utilização desta biblioteca. 

A partir deste ponto, para realizar a query ao servidor Elasticsearch apenas é 

necessário saber o endereço HTTP do servidor onde esta alojado o Elasticsearch e o respetivo 

                                                           
1 JSON que significa “Javascript Object Notation” é um formato leve para a manipulação 

de dados (Crockford 2006). 
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Figura 6 - Query que permite fazer pedidos através do terminal 

porto e por fim injetar a query. Na Figura 6 segue-se um exemplo de uma query através do 

terminal com a biblioteca cURL. 

 

curl -XGET http://localhost:9200/_search?pretty -d '{local onde será colocada a query}' 

 

 

Uma vez feita a query e caso a pesquisa encontre resultados, os mesmos serão 

apresentados no terminal em formato de JSON. A utilização do terminal é vantajosa devido 

a sua facilidade de manipulação e criação de queries, sendo que no início do desenvolvimento 

foi necessário passar por uma fase de adaptação a tecnologia, e através do terminal foi 

possível criar queries com o objetivo de ultrapassar as dificuldades inerentes a introdução de 

uma nova tecnologia. 

 A realização de queries através do terminal demonstrou-se também bastante útil para 

testar as queries que servirão de base para a implementação de cada plugin de alerta que será 

desenvolvido, pois é feito o teste a query para verificar se devolve os dados pretendidos, e 

uma vez validada, implementa-se em Python. 

Logstash: 

O Logstash é um pipeline de dados que ajuda a processar os logs. Tem a vantagem 

de se poder ligar-se a várias fontes permitindo assim criar um sistema de análise central 

altamente escalável (Elmanytas 2014). No fundo o Logstash agrega logs de vários clientes, 

faz o tratamento e insere automaticamente no Elasticsearch. A utilização desta tecnologia 

não foi necessária, pois ela já esta devidamente implementada com base nas necessidades da 

Dognaedis, sendo o seu funcionamento de forma automático e autónomo. 
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Kibana: 

O Kibana nada mais é que um frontend que vai apresentar todos os dados 

armazenados pelo Logstash no Elasticsearch, permitindo alto nível de customização com 

histogramas e diversos tipos de painéis gráficos, transformando assim todos os logs 

recolhidos em informações visuais úteis (Elmanytas 2014).  

A utilização do Kibana foi bastante útil pois através desta ferramenta conseguiu-se 

ter uma visão mais abrangente de todas os campos e índices existentes no Elasticsearch, para 

assim conseguir efetuar todas as queries necessárias ao desenvolvimento de cada plugin da 

aplicação. 

3.2.2 Python 
 

Concebida no final dos anos 80 pelo holandês Guido van Rossum, o Python 

caracteriza-se por ser uma linguagem de programação de alto nível, flexível e com suporte a 

múltiplos paradigmas de programação, incluindo a linguagem de programação 

procedimental, orientada a objetos e funcional. O desenvolvimento de Python é baseado em 

scripting, sendo esta uma linguagem interpretada. O nome Python teve origem na série 

televisiva de humor britânica, Monty Python's Flying Circus. 

Uma das mais valias desta linguagem de programação passa pelo facto de ser uma 

linguagem de desenvolvimento comunitário e de código aberto, mantido pela fundação sem 

fins lucrativos Python Software Foundation. 

Sendo o Python é uma linguagem de código livre, permite que sejam criadas inúmeras 

bibliotecas pelas diversas comunidades espalhadas pela Internet, que permitem a adição de 

um sem número de novas funcionalidades, fazendo do Python uma linguagem que permite 

dar resposta a inúmeros problemas (Magnun 2014).  
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PyCharm: 

 Uma vez que todo o projeto AlertSearch será construído e desenvolvido em Python 

(na versão 2.7), para uma maior facilidade de implementação foi usado o IDE (ambiente de 

desenvolvimento) PyCharm da empresa JetBrains. Dado que nunca tinha programado em 

Python, a utilização deste IDE tornou-se bastante útil, pois permitiu ver e analisar erros de 

programação que foram surgindo ao longo do desenvolvimento, sendo que para testes e 

resoluções de problemas foi utilizado bastante a ferramenta de debugger presente no IDE 

PyCharm, conseguindo com isto ter uma perceção real dos problemas que surgem ao longo 

do ciclo de desenvolvimento. Para fins ilustrativos apresenta-se na Figura 7 a interface do 

IDE PyCharm. 

 

Figura 7 - Interface JetBrains PyCharm 
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3.2.3 Sistema operativo 
 

No início do estágio, a primeira tarefa foi proceder a instalação da workstation onde 

todo o trabalho iria ser desenvolvido, todas as ferramentas instaladas na workstation seguem 

o modelo de negócio open-source, isto significa que todo o software, incluindo o sistema 

operativo são de código livre e de licença gratuita. Para sistema operativo foi adotado a 

distribuição GNU/Linux Debian, na sua versão 8, designada de Jessie. 

Apesar de no início do estágio já tinha conhecimentos mínimos em sistemas do tipo 

Linux, foi necessário numa primeira fase, aprofundar ainda mais os conhecimentos neste 

sistema, pois o desenvolvimento da aplicação, uma vez que será feito em sistemas Linux, é 

necessário um conhecimento avançado, em termos de instalação de pacotes e principalmente 

em manipulação do terminal, mas com a ajuda de toda a equipa da Dognaedis essa tarefa 

demonstrou-se bastante fácil, e ao longo do decorrer do estágio esses conhecimentos foram 

gradualmente aprendidos, para que no fim a manipulação em sistemas do tipo Linux estivesse 

bem conciliada.  
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4. Requisitos do AlertSearch 
 

Face ao crescimento do número de clientes da Dognaedis, que consequentemente gera 

um elevado número de eventos, torna-se humanamente impossível a análise em tempo real 

de todos os eventos recolhidos, uma vez que por minuto podem surgir mais de uma centena 

de eventos. 

Consequentemente, esta incapacidade de análise humana poderia ser bastante 

prejudicial, caso algum evento crítico surja e não seja analisado, daí nascer a necessidade de 

criação de uma plataforma que possa auxiliar na tarefa de análise dos eventos, com o objetivo 

principal de alertar a equipa de incidentes da Dognaedis, para que possam ser feitas as 

respetivas análises ao problema encontrado e respetivos tratamentos. 

Com esta solução garante-se uma maior fiabilidade e confiabilidade no que toca a 

análise de ocorrências, pois a solução esta implementada de uma forma, em que a procura 

por novos eventos é feita em base em regras predefinidas, que podem ser adicionadas e 

alteradas a qualquer momento, garantindo uma liberdade de escolha nos tipos de eventos que 

a Dognaedis necessita de ser alertada, que pode variar de cliente para cliente. 

4.1 Requisitos funcionais gerais 
  

Nas secções abaixo faz-se um levantamento de todos os requisitos funcionais 

necessários para o desenvolvimento do projeto. Todos estes requisitos levantados serão 

apresentados numa tabela com base no seu nível de prioridade. 

Antes de mais, apresenta-se na Tabela 1 todos os níveis de prioridade que darão base 

a Tabela 2 que será mais a frente apresentada, dos requisitos para a aplicação AlertSearch. 
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Nível de 

Prioridade 
Descrição 

1 Essencial ao desenvolvimento do projeto. 

2 
Requisito importante, que faz ligação de todos os módulos 

implementados no projeto. 

3 
Constitui importância na lógica de acompanhamento de toda a 

implementação e funcionamento da aplicação. 

4 Carácter opcional. 
 

Tabela 1 - Níveis de Prioridade dos Requisitos Funcionais 

 

Após toda a análise do projeto e discutido o problema nas reuniões com o tutor 

designado na Dognaedis, segue-se na Tabela 2 a lista de requisitos funcionais a serem 

seguidos e implementados ao longo do decorrer do estágio. 

 

Requisito Funcional Geral Nível de Prioridade 

Criação do Daemon 1 

Criação de plugins de alerta 1 

Criação de plugins de ação 1 

Implementação de timestamp de execução de cada plugin 1 

Deteção de Eventos 1 

Verificação de ligação a Internet e respetivas exceções 1 

Integração com as Tecnologias Dognaedis 2 

Implementação em linguagem de programação orientada a objetos 2 

Criação de ficheiro de configurações externo 2 

Levantamento automático de plugins 2 

Implementação de sistema de logs 3 

Implementação de interface de manipulação 4 

 

Tabela 2 - Requisitos Funcionais Gerais 

Nas seguintes secções será feito um resumo de todas as funcionalidades a serem 

implementadas em cada requisito da Tabela 2 acima apresentada. 
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4.1.1 Criação do daemon 
 

Sabendo que o objetivo do AlertSearch é estar constantemente a procura de eventos 

que possam estar a comprometer a segurança informática de uma determinada empresa, é 

necessário criar e implementar mecanismos que permitam colocar a aplicação sempre a ser 

executada e a analisar em todo o instante os eventos recolhidos. Para isso existe em sistemas 

do tipo Linux uma tecnologia denominada de daemon, que irá permitir que o AlertSearch 

seja executado em segundo plano como um serviço, permitindo com isto, que a aplicação ao 

ser inicializada ficará automaticamente residente no sistema operativo a correr todos os 

plugins desenvolvido.  

4.1.2 Integração com as tecnologias Dognaedis 
 

O objetivo do AlertSearch é prestar suporte ao sistema de monitorização de incidentes 

da Dognaedis, como tal é necessário que o seu funcionamento seja assente nas tecnologias já 

implementadas pela própria empresa, isto é, terá que ser desenvolvido tendo em conta as 

linguagens de programação usadas pela empresa, neste caso a linguagem de programação 

Python, sendo que o principal a reter será a capacidade de manipulação da ferramenta de 

análise de logs ELK Stack, ferramenta esta onde o AlertSearch irá buscar toda a informação 

para o seu funcionamento. 

4.1.3 Implementação em linguagem de programação orientada a 
objetos 

 

A pensar numa forma de programar modelar, e que permita facilidade de 

implementação de novas funcionalidades, um dos requisitos foi que a aplicação fosse 

construída com base numa linguagem de programação orientada a objetos. Este paradigma 

de programação tem como características principais a segurança e reaproveitamento de 

código, o que é muito importante no desenvolvimento de qualquer aplicação moderna. Uma 

vez que aplicação será construída com diferentes objetos, cada um deles com as suas 
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determinadas características, facilmente conseguimos implementar novos métodos conforme 

as necessidades que forem necessárias, reutilizando grande parte do código, pois todos os 

métodos descenderão dos objetos já criados. 

4.1.4 Criação de plugins de alerta 
 

 Toda a implementação das regras de alertas, será feita através de plugins, contendo 

apenas a programação e lógica correspondente a esse mesmo plugin, o interessante no 

desenvolvimento das regras em formato de plugin recaí na facilidade de que, caso seja 

necessário, seja possível ativar ou desativar plugins, ou fazer adição de novos plugins com 

enorme facilidade, sem que seja necessário alterar código na aplicação AlertSearch. 

4.1.5 Criação de plugins de ação 
 

Os plugins de ação tal como o nome indica, têm o objetivo de despertar uma 

determinada ação, que no caso do AlertSearch será o envio de alertas para diferentes destinos. 

O desenvolvimento destas ações é semelhante aos plugins de alerta, neste caso todas as ações 

serão desenvolvidas em formato de plugin exatamente pelos mesmos motivos dos plugins de 

alerta. Contrariamente aos plugins de alerta, nos plugins de ação foram apenas definidos três 

tipos de ações, neste caso o envio de alerta por email, SMS e IM (Instant messaging), sendo 

que a aplicação esta preparada para a adição de novos plugins de ação, mas como requisito 

apenas foi pedido o desenvolvimento destes três plugins de ação.  

4.1.6 Implementação de timestamp de execução de cada plugin 
 

A implementação do daemon irá permitir que o AlertSearch seja executado em 

segundo plano a todo o instante, mas cada plugin de alerta não estará sempre a ser executado, 

isto é, é necessário criar mecanismos que permitam que todos os plugins de alerta 

implementados sejam executados de x em x tempo, pois não faria sentido todos eles estarem 

a ser executados em simultâneo constantemente. Daí como requisito foi pedido que todos os 
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plugins de alerta tivessem um mecanismo que permita que sejam lançados com um timestamp 

de tempo personalizável com base na criticidade, isto é, certos plugins que possam ter um 

maior nível de criticidade têm que ser lançados com maior frequência, já plugins que não 

sejam tão críticos podem ser executados com uma menor frequência. Com este tipo de 

implementação consegue-se garantir que tanto a máquina que esta a executar o AlertSearch 

assim como o servidor de Elasticsearch, não fiquem sobrecarregados com pedidos 

constantes. 

4.1.7 Deteção de eventos 
 

Para que o funcionamento do AlertSearch seja possível, é necessário criar 

mecanismos que permitam ligar-se ao servidor de Elasticsearch e conseguir fazer a leitura 

apenas dos eventos que se pretende saber. Para tal, é necessário implementar mecanismos 

que permitam que para cada plugin seja possível fazer a leitura dos eventos, para 

posteriormente poderem ser devidamente tratados com o objetivo de despertar uma ação se 

algum evento for detetado como falha de segurança. 

4.1.8 Implementação de sistema de logs 
 

Para um melhor acompanhamento do desenvolvimento de uma aplicação, é útil 

implementar mecanismos que permitam gerar mensagens personalizadas ao longo da 

execução normal da aplicação, isto permite a quem desenvolve, ter uma ideia exata se tudo 

esta a correr conforme o desejado, ou em caso de algum problema que possa eventualmente 

surgir, poder ter uma mensagem onde indique o problema detetado e as respetivas horas onde 

ocorreu essa falha, ajudando a correção dos erros e identificar as falhas, para futuras 

correções. Caso se verifique que tudo correu como planeado, o sistema de logs envia grava 

mensagens de sucesso. 
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4.1.9 Verificação de ligação a Internet e respetivas exceções 
 

Uma vez que para o funcionamento do AlertSearch é estritamente necessário ter 

ligação a Internet, foi implementado um mecanismo de verificação de ligação a Internet com 

timeouts definidos. Este requisito não estava inicialmente previsto, mas no decorrer do 

desenvolvimento foi verificado que caso houvesse falha de ligação a Internet, a aplicação 

falhava e era necessário executa-la novamente. A pensar neste problema foi criado este 

mecanismo de verificação, que permite verificar se existe ligação a Internet, caso se verifique 

que esta tudo funcional os plugins são executados de forma normal, mas em caso de falha, 

passa sempre ao próximo plugins até que a ligação a Internet esteja novamente operacional.  

4.1.10 Criação de ficheiro de configurações externo 
 

Um dos objetivos do AlertSearch passa pela sua implementação em diversos clientes 

da Dognaedis, mas é necessário ter em mente que todos esses clientes têm configurações de 

servidor diferentes, a pensar nisso, um dos requisitos que se punha a aplicação é que permite-

se de forma fácil a possibilidade de edição de todas as configurações inerentes a aplicação 

através de um ficheiro de configurações externo, para que, caso seja necessário alterar algum 

detalhe configurável do AlertSearch, a única tarefa necessária será a edição desse mesmo 

ficheiro de configurações externo, evitando assim alteração do código fonte do AlertSearch. 

4.1.11 Implementação de interface de manipulação 
 

Este requisito apesar te ter sido discutido informalmente com a equipa da Dognaedis, 

a sua implementação e criação não era necessária ao projeto em si, o essencial e o proposto 

era que se desenvolvessem os requisitos acima mencionados, mas dado que o 

desenvolvimento ocorreu sem grandes atrasos, decidiu-se avançar com o desenvolvimento 

desta interface de manipulação assente em terminal do Linux, a grande motivação ao 

desenvolvimento da mesma deveu-se ao facto de que, apesar do AlertSearch estar 

completamente funcional, não era de todo intuitivo a sua utilização, requerendo sempre os 
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mínimos de conhecimentos informáticos e técnicos para a sua implementação e execução, 

daí surgir a interface de manipulação do AlertSearch, que acaba por complementar a 

aplicação final dotando-lhe novas funcionalidades extras e permitindo que, pessoas com os 

mínimos conhecimentos e que não estejam familiarizados com a aplicação, a possam 

implementar e executar facilmente.  

4.1.12 Levantamento automático de plugins 
 

Com a implementação da interface de manipulação surgiu um novo requisito, sendo 

o objetivos da interface uma fácil manipulação, é necessário que a interface possua 

mecanismos que permitam fazer o levantamento automático de todos os plugins 

implementados, pois caso seja adicionado um novo plugin a interface tenha a capacidade de 

verificar se o mesmo foi adicionado, um dos objetivos principais deste requisito é fazer esse 

levantamento automático, informar a interface de todos os plugins existentes, para com isto 

ter uma opção que permita ao utilizador do AlertSearch selecionar os plugins a serem 

executados. 

4.2 Requisitos Funcionais dos plugins de alerta 
 

Sabendo que, para o desenvolvimento do AlertSearch, uma das partes fulcrais é o 

desenvolvimento dos plugins de alerta que terão todas as regras de monitorização, foram 

também levantados alguns requisitos funcionais em paralelo com os requisitos gerais da 

aplicação. Estes requisitos dizem respeito ao funcionamento desses mesmos plugins, que 

essencialmente se dividem em três grandes partes, a parte da querying, de processamento e 

da ação. Na Tabela 3 apresentam-se os requisitos funcionais dos plugins de alerta. 
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Requisitos Funcionais dos Plugins de Alerta 

Querying 

Processamento 

Ação 

Frequência de Execução 

Carregamento das configurações externas 
 

Tabela 3 - Requisitos Funcionais dos plugins de alerta (nível de prioridade 1) 

 

4.2.1 Querying 
 

Todos os plugins terão um método chamado de querying, nesse método é construída 

a query que irá permitir obter a informação necessária do servidor Elasticsearch, informação 

essa que será recebida em formato de JSON contendo todos os eventos necessários ao 

funcionamento do plugin que esta a ser executado.  

4.2.2 Processamento 
 

Após a obtenção de toda a informação necessária para o funcionamento do plugin de 

alerta, é necessário tratar essa informação e analisa-la, para isso é necessário criar um método 

de processamento que se irá encarregar dessa tarefa. Este método de processamento contém 

todas as regras de verificação e análise dos eventos recolhidos, que no fundo irá permitir 

verificar se algum evento de segurança foi comprometido, e no caso de se verificar que 

alguma regra foi comprometida, terá a capacidade de identificar quais as falhas encontradas. 

4.2.3 Ação 
 

Sendo que o objetivo do AlertSearch passa pelo envio de mensagens de alerta, é 

necessário criar em todos os plugins um método que permita o envio desses mesmos alertas. 

Daí ser implementado o método de ação nos plugins, onde caso algo fora do comum seja 

encontrado no processamento, enviará toda essa informação para o método de ação, onde por 
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sua vez ficará encarregue de encaminhar todos os alertas para os plugins de ações do 

AlertSearch. Este método de ação dos plugins de alerta, apenas será chamado caso seja 

encontrado alguma falha no processamento, caso contrário o AlertSearch passará ao próximo 

plugin de alerta. 

 

4.2.4 Frequência de execução 
 

Tal como foi implementado nos requisitos funcionais gerais do AlertSearch, nos 

plugins de alerta serão então definidas todas as frequências de execução dos plugins, tendo 

sempre em conta que estas frequências definidas dentro dos plugins irão estar sempre em 

comunicação com o daemon. Esta frequência permite também originar o timestamp para 

realizar a query ao servidor. 

 

4.2.5 Carregamento das configurações externas 
 

Apesar de todos os plugins terem toda a lógica e programação própria sem a 

necessidade de alterações de código, existem sempre configurações possíveis para cada um 

deles. Para evitar mais uma vez, que quem for utilizar o AlertSearch tenha a necessidade de 

ir ao código fonte alterar essas configurações, as mesmas foram gravadas em um ficheiro 

externo próprio de configurações. Sendo assim, de todas as vezes que cada plugin de alerta 

for executado, o deamon fará o carregamento dessas configurações para cada plugin, 

facilitando assim a implementação e tornando a configuração de cada plugin uma tarefa 

simplificada. 
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4.3 Requisitos não funcionais 
 

Abaixo apresentam se todos os requisitos não funcionais, que apesar de não serem 

um fator de fulcral no desenvolvimento da aplicação, estes requisitos são fundamentais para 

garantir o funcionamento ideal dentro dos moldes definidos nos requisitos funcionais, 

garantia que tudo funciona de forma correta (Sommerville 2007). 

 

4.3.1 Facilidade de uso 
 

O que se pretende para a aplicação AlertSearch é que seja usada pela equipa de 

monitorização de eventos da Dognaedis, passando pela sua configuração e instalação nos 

diferentes clientes da empresa, com isto tem que se garantir que o seu uso seja bastante user-

friendly, com uma curva de aprendizagem relativamente fácil, mesmo para utilizadores que 

não estejam familiarizados com a aplicação, daí a pensar neste requisito, foi criada a interface 

de manipulação que permite uma utilização fácil e intuitiva. 

 

4.3.2 Eficiência 
 

Quando falamos em eficiência, podemos referir-nos também a escalabilidade da 

aplicação, isto é, apesar de nesta fase o AlertSearch conter 5 plugins de alerta, a aplicação 

tem que se estar preparada para manter o desempenho e fiabilidade ao longo da adição de 

novos plugins, sejam eles 10, 20 e por aí adiante, sendo a aplicação capaz de manter o mesmo 

desempenho com um ou cem plugins diferentes. 
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4.3.3 Confiabilidade 
 

Confiabilidade entende-se pelo facto de que aplicação tem que estar preparada para estar 

disponível e isente de falhas e completamente funcional a todo o momento, excluindo fatores 

externos como a falha de ligação a Internet ou problemas externos a nível de servidor. A 

aplicação tem que estar preparada para se prevenir caso uma falha aconteça criando sempre 

exceções que permitam a aplicação continuar o seu funcionamento para que não comprometa 

o seu objetivo de alertar em eventuais falhas encontradas.  

 

4.3.4 Portabilidade 
 

Apesar de aplicação ter sido construída e preparada para sistemas operativos do tipo 

Linux, o facto de ela ter sido desenvolvida em linguagem de programação Python, que uma 

das suas vantagens é ser multiplataforma, a aplicação pode ser facilmente portada para outros 

sistemas operativos do tipo Windows e OS X, sem a necessidade de alteração de código 

substancial. Para a redação deste documento e para testar a capacidade de portabilidade, foi 

feita a adaptação do AlertSearch para correr sobre sistemas Windows, mas esta versão 

adaptada, foi criada já fora de contexto de estágio, tendo a Dognaedis apenas utilizado e 

implementado a versão Linux do AlertSearch, tal como previsto nos requisitos funcionais. 

 

4.3.5 Implementação 
 

Em termos de implementação foram sugeridas pela Dognaedis duas linguagens de 

programação, sendo elas Java e Python, recaindo a decisão da escolha da linguagem de 

desenvolvimento da minha parte. Apesar de já estar familiarizado com a linguagem de 

programação Java, o que poderia ter sido inicialmente uma vantagem, foi escolhida a 

linguagem de programação Python, sendo o principal motivo o facto do Dognaedis adotar 
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esta linguagem de programação em praticamente todos os seus projetos internos, e uma vez 

que a aplicação a ser desenvolvida seria utilizada pela empresa no futuro, fazia todo o sentido 

a utilização de Python para o desenvolvimento. Um dos outros motivos que me levaram a 

escolha de Python como linguagem de desenvolvimento, foi de enriquecimento profissional. 

 

4.3.6 Interoperabilidade 
 

Interoperabilidade entende-se pela capacidade de comunicação do AlertSearch com 

outros sistemas. Essa capacidade de interoperabilidade permite que o AletSearch se 

comunique com o servidor de Elasticsearch onde estão armazenados todos os eventos 

recolhidos pela empresa, mas não só com o servidor de Elasticsearch o AlertSearch tem que 

ser capaz de comunicar, também tem que possuir a capacidade se se conseguir ligar e 

comunicar com os serviços internos da empresa como servidor de mensagens instantâneas, o 

servidor de SMS e ainda o servidor de email da empresa, pois só com esta capacidade de 

ligação a estes serviços é possível que o funcionamento do AlertSearch seja possível. 

 

4.3.7 Questões Legais 
 

Para evitar problemas legais na aquisição de licenças proprietárias, todo o 

desenvolvimento foi assente em plataformas open-source, evitando com isto custos 

adicionais por parte da empresa na aquisição dessas mesmas licenças. Não só o AlertSearch 

foi desenvolvido sobre open-source, mas todas as ferramentas já em uso pela Dognaedis são 

open-source, possibilitando com isto uma fácil implementação de novas funcionalidades e 

ligação com outras ferramentas, uma vez que é possível ter acesso a todo o código fonte das 

aplicações.
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5. Implementação do AlertSearch 
 

Como foi referido, as questões da segurança informática são muito importantes no 

dia a dia, daí a necessidade de criar mecanismos/ferramentas que ajudem a prevenir e 

monitorizar eventuais problemas de segurança que possam surgir dentro da rede interna de 

uma empresa.   

A pensar nestes problemas e tendo em mente que a monitorização constante é um 

fator chave de prevenção, surge a necessidade de criar uma plataforma altamente modular, 

que adaptada as necessidades da Dognaedis permita de uma forma rápida e eficaz a criação 

de alertas em tempo real de situações fora do normal. 

Com base nestas necessidades nasce assim o projeto AlertSearch, planeado e 

desenvolvido durante o período de estágio na Dognaedis. 

 

5.1 Especificação da arquitetura da aplicação a desenvolver 
 

Após o estudo e análise do estado de arte existente e delineado todos os objetivos a 

desenvolver, é altura de esquematizar toda a arquitetura do AlertSerch, e de como será o seu 

fluxo de dados durante o seu funcionamento.  

No diagrama da Figura 8, pode verificar-se de uma forma genérica o fluxo de dados 

de toda a informação que passa pelo AlertSearch, desde a recolha dos eventos em todos os 

clientes até ao envio dos respetivos alertas.  
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Como se verifica na Figura 8, os eventos são recolhidos de todos os clientes da 

Dognaedis e armazenados no servidor de Elasticsearch, com estes dados armazenados a 

aplicação irá fazer os pedidos com base nas regras dos plugins, que após receber essa 

informação o AlertSearch irá tratar a mesma verificando se existe a necessidade de enviar o 

alerta, que caso se verifique, irá então enviar os alertas para os destinos representados no 

esquema. 

 Após a explicação de todo o funcionamento genérico, é necessário detalhar mais 

aprofundadamente o esquema de como o AlertSearch funciona internamente detalhando o 

seu funcionamento.  

 Na Figura 9 será detalhado o funcionamento interno do AlertSearch, sendo depois 

feito em detalhe a explicação de todos os componentes que compõem o AlertSearch. 

AlertSearch

Clientes

Servidor
ElasticSearch

Email

Sms

IM
Figura 8 - Diagrama Genérico do AlertSearch 
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Figura 9 - Diagrama de Funcionamento Interno do AlertSearch 
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 Inicialmente quando o AlertSearch é executado a primeira tarefa que irá realizar é 

iniciar o daemon, que terá a função de ler o ficheiro de configurações externo e fazer a injeção 

das configurações em todos os módulos. Numa segunda fase fará o levantamento dos plugins 

de alerta (apenas os que serão executados) e coloca-los numa lista com base na sua prioridade 

de execução (definida através do timestamp de cada plugin). Uma vez os plugins ordenados, 

o daemon irá executa-los.  

 Dentro de cada plugin de alerta existem diversos métodos que serão executados todos 

por ordem, onde o primeiro método a ser chamado é o verificador de ligação a Internet, que 

tem como objetivo verificar se existe ligação, no entanto caso a verificação não seja possível, 

a execução desse plugin termina e passa automaticamente ao próximo plugin, até se verificar 

novamente ligação a Internet. 

 No segundo método, será chamada a query que irá ao servidor de Elasticsearch buscar 

a informação necessária para o funcionamento com base na regra de cada plugin, que após 

ser recebida em formato de JSON irá passar a mesma para o método de processamento. 

 No processamento irá ser verificado se existe algum alerta a ser enviado, que no caso 

de se verificar irá passar essa informação para o método de ação, caso contrário, a execução 

do plugin termina e é chamado automaticamente o próximo plugin de alerta. 

 Caso se verifique a necessidade de enviar o alerta será chamado o método de ação, 

que preparará a informação para ser enviada para os plugins de ação que terão o objetivo de 

enviar o alerta para os respetivos destinos, sendo que após o envio do alerta, o daemon 

chamara o próximo plugin de alerta e voltará a repetir-se o ciclo acima descrito para todos os 

plugins de alerta do AlertSearch.  

Será feito agora em detalhe o funcionamento de cada módulo acima referido, dando 

uma visão mais aprofundado do AlertSearch. 
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5.2 Daemon 
 

Fundamentalmente em sistemas Unix o daemon é um pequeno programa que corre 

em segundo plano independentemente ao sistema operativo, com o objetivo de colocar em 

execução determinadas tarefas ou aplicações, através de agendamento ou em ciclos infinitos. 

 No caso do AlertSearch, o daemon tem a tarefa principal de fazer a chamada dos 

diversos plugins existentes na aplicação com intervalos variáveis, pois cada plugin tem um 

timestamp de execução diferente. 

 Ao ser executado vai carregar para a aplicação o ficheiro de configurações, que 

contém as definições de cada plugin, as configurações estáticas ao funcionamento do 

AlertSearch e ainda as configurações relativas aos plugins de ação. 

Uma vez iniciado o daemon e as configurações carregadas, todos os plugins 

disponíveis serão colocados numa lista de execução com base no seu tempo de espera, a partir 

daí os plugins serão sempre ordenados de forma onde o que tiver menor tempo de espera para 

a próxima execução ficara no topo da lista de execução. 

 Neste ponto todos os plugins irão ser chamados com base na sua periodicidade, sendo 

o funcionamento idêntico para todos, o plugin é executado, é feita a verificação de ligação, 

será depois feita a query de pesquisa ao servidor Elasticsearch, recebendo os dados que serão 

analisados e tratados pelo método process, e por fim caso alguma regra seja comprometida 

chama os plugins de ação que por sua vez despertarão os diversos tipos de alertas. 

Bibliotecas Utilizadas: 

 Para o desenvolvimento do daemon foram utilizadas as seguintes bibliotecas em 

Python, descritas na Tabela 4. 

 

 



 

 

Relatório de Estágio Projeto AlertSearch__________________________________________ 

42 
 

Biblioteca Descrição 

ConfigParser 
A biblioteca ConfigParser, permite adicionar a capacidade na aplicação 

de conseguir ler e editar facilmente ficheiros de configuração externos. 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

Os 

A biblioteca OS, permite que seja possível a interação da aplicação com 

o sistema operativo, como por exemplo abrir ficheiros, ou percorrer 

diferentes destinos de pastas. 

Time 
A biblioteca Time, permite que seja possível a manipulação de datas ou 

horas com vários tipos de formatos configuráveis. 

PlugnPlay 

O PlugnPlay é um plugin genérico adicionado ao AlertSearch, que 

permite fazer o levantamento automático de todas as classes 

implementadas no AlertSearch, com isto permitiu fazer o levantamento 

automático dos plugins de alerta do AlertSearch.  

Elasticsearcher 

O Elasticsearcher é uma classe presente e construída no AlertSearch, 

que contém funções que permite criar as ligações ao servidor 

Elasticsearch. 

PluginAlerter 

O PluginAlerter é uma classe presente e construída no AlertSearch, que 

permite fazer a correta comunicação com todos os plugins de alerta 

existentes na aplicação. 
 

Tabela 4 - Bibliotecas Python utilizadas no daemon 

 

5.3 Plugins de alerta 
 

Uma das grandes funcionalidades do AlertSearch é sua construção de verificadores 

de eventos através de plugins, que podem ser facilmente adicionados à aplicação.   

Para cada plugin existem essencialmente 4 requisitos a serem implementados, um 

verificador de ligação a Internet, uma função que permita fazer a leitura dos dados ao 

Elasticsearch através de queries próprias, uma função de processamento desses dados obtidos 

e por fim uma função de ação que vai despertar os alertas caso alguma regra seja 

comprometida e verificada na função de processamento do plugin. 
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 Foram construídos para o AlertSearch cinco plugins de alerta completamente 

funcionais, mas a aplicação esta preparada para adição de novos plugins. Nas secções abaixo 

será explicado todo o funcionamento dos plugins implementados. 

 

5.3.1 AddUserAlert 
 

O plugin AddUserAlert tem como objetivo verificar a criação, edição ou eliminação 

de utilizadores nos sistemas monitorizados pela Dognaedis. Este plugin permite a 

monitorização dos eventos relativos as contas de utilizadores.  

A motivação da criação deste plugin deveu-se ao facto que numa unidade de trabalho, 

onde todos os computadores de utilização no dia a dia, já estão devidamente configurados e 

prontos a utilizar, não é suposto existirem eventos de manipulação de utilizadores, isto é, 

criação, edição ou eliminação de contas de utilizadores. Daí a importância no 

desenvolvimento deste plugin de alerta, pois com ele, a equipa de monitoração de eventos da 

Dognaedis poderá ter a visão e perceção se alguma conta de utilizador foi criada ou 

manipulada indevidamente, sendo que no caso deste alerta ser despertado, poderá ser feita a 

análise em tempo real e detetar o motivo de ter existido uma manipulação de conta de 

utilizador. 

Bibliotecas Utilizadas: 

 Para o desenvolvimento do plugin AddUserAlert foram utilizadas as seguintes 

bibliotecas em Python descritas na Tabela 5. 

Biblioteca Descrição 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

PlugnPlay 
O PlugnPlay é um plugin genérico adicionado ao AlertSearch, que 

permite fazer o levantamento automático de todas as classes. 
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implementadas no AlertSearch, que permite fazer o levantamento 

automático dos plugins de alerta do AlertSearch. 

ImAction 

O ImAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do Instant Messaging.  

MailAction 

O MailAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch com a capacidade de poder enviar 

alertas através do Email. 

SmsAction 

O SmsAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do SMS. 

PluginAlerter 

O PluginAlerter é uma classe presente e construída no AlertSearch, que 

permite fazer a correta comunicação com todos os plugins de alerta 

existentes na aplicação. 
 

Tabela 5 - Bibliotecas Python utilizadas no Plugin AddUserAlert 

 

5.3.2 ElasticsearchDisponibilityAlert 
 

Apesar de todos os plugins de alerta terem um verificador de ligação a Internet próprio 

que permite verificar se existe ligação, o plugin de ElasticsearchDisponibilityAlert permite 

verificar todas estas funcionalidades relativas a ligação a Internet e ainda permite mostrar em 

tempo real o tempo de resposta do servidor.  

Cada vez que o plugin é executado faz o cálculo do tempo de resposta do servidor de 

Elasticsearch. Os verificadores de ligação a Internet implementados nos outros plugins 

apenas permitem prevenir a falha de execução do AlertSearch em caso de falha de ligação. 

Com este plugin, é possível identificar o porque de existir a falha, e implementar um tempo 

limite de resposta. 

A motivação da criação deste plugin deveu-se ao facto, de que á quando o 

desenvolvimento da aplicação AlertSearch, muitas vezes durante a noite, por falta de 

memoria swap, o servidor Elasticsearch deixava de responder, e com isto não era possível 

fazer a leitura dos eventos.  
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Com este plugin, caso o servidor fique sobrecarregado, é possível alertar a equipa de 

monitorização de eventos da Dognaedis que o servidor de Elasticsearch deixou de responder.  

Posteriormente foi adicionada mais memoria swap no servidor Elasticsearch da 

Dognaedis para prevenir esta falha, no entanto a implementação deste plugin permite que 

caso alguma vez se volte a verificar falhas do tipo, a Dognaedis seja sempre alertada.  

Para o desenvolvimento do plugin ElasticsearchDisponibilityAlert foram utilizadas 

as seguintes bibliotecas em Python descritas na Tabela 6. 

Bibliotecas Utilizadas: 

Biblioteca Descrição 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

PlugnPlay 

O PlugnPlay é um plugin genérico adicionado ao AlertSearch, que 

permite fazer o levantamento automático de todas as classes 

implementadas no AlertSearch, que permitiu fazer o levantamento 

automático dos plugins de alerta do AlertSearch. 

ImAction 

O ImAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do Instant Messaging.  

MailAction 

O MailAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch com a capacidade de poder enviar 

alertas através do Email. 

SmsAction 

O SmsAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do SMS. 

PluginAlerter 

O PluginAlerter é uma classe presente e construída no AlertSearch, que 

permite fazer a correta comunicação com todos os plugins de alerta 

existentes na aplicação. 

Datétime 
Datétime é uma biblioteca em Python que permite manipular datas de 

forma simples ou complexa 

Urllib2 
Biblioteca que permite manipular endereços Url (maioritariamente 

HTTP) 
 

Tabela 6 - Bibliotecas utilizadas no plugin ElasticsearchDisponibilityAlert 
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5.3.3 EventSpikeAlert 
 

O plugin EventSpikeAlert permite verificar o número total de eventos gerados por 

todos os clientes da Dognaedis num determinado período de tempo configurável. Para o seu 

funcionamento é necessário definir-lhe um spike de verificação. 

 Existe uma média de eventos gerados que são aceitáveis durante os diferentes 

períodos do dia, mas em caso de um aumento substancial, é necessário alertar a equipa de 

monotorização para esse acréscimo de eventos, para que se possa analisar o motivo.  

O funcionamento deste plugin passa por verificar o número de eventos num 

determinado período de tempo (armazenando internamente esse valor).  

Na próxima execução do plugin EventSpikeAlert, será feita uma comparação do 

número de eventos recolhidos e multiplicados com o spike definido com o valor da última 

execução que for armazenado internamente. 

 Caso a multiplicação do número de eventos seja superior aos recolhidos 

anteriormente, gerará um alerta com essa informação.  

Com a equipa de monitorização de eventos da Dognaedis pode analisar o porque de 

um acréscimo de eventos, para que caso seja necessário, tomar as devidas medidas. 

 Para o desenvolvimento do plugin EventSpikeAlert foram utilizadas as seguintes 

bibliotecas em Python descritas na Tabela 7. 

Bibliotecas Utilizadas: 

Biblioteca Descrição 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

PlugnPlay 

O PlugnPlay é um plugin genérico adicionado ao AlertSearch, que 

permite fazer o levantamento automático de todas as classes 

implementadas no AlertSearch, que permitiu fazer o levantamento 

automático dos plugins de alerta do AlertSearch. 
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ImAction 

O ImAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do Instant Messaging.  

MailAction 

O MailAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch com a capacidade de poder enviar 

alertas através do Email. 

SmsAction 

O SmsAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do SMS. 

PluginAlerter 

O PluginAlerter é uma classe presente e construída no AlertSearch, que 

permite fazer a correta comunicação com todos os plugins de alerta 

existentes na aplicação. 
 

Tabela 7 - Bibliotecas utilizadas no plugin EventSpikeAlert 

 

5.3.4 OutOfHoursAlert 
 

O plugin OutOfHoursAlert, permite verificar se existem utilizadores com login 

efetuado nas máquinas de serviço fora do período laboral.  

Para o funcionamento deste plugin é estritamente necessário atribuir-lhe a hora de 

início e a hora final para a verificação dos logins efetuados. Apesar de estar a todo o instante 

a verificar novos logins, o alerta apenas será enviado caso se verifique que foi efetuado fora 

das horas laborais da empresa.  

Foi discutida esta particularidade em reuniões com a Dognaedis, pois com esta 

funcionalidade implementada (de verificar sempre novos logins), é possível monitorizar 

quem, e quando foram feitos os logins, para com isto poder facilmente, caso seja necessário, 

identificar o utilizador que fez login no sistema numa determinada hora.  

Estas informações apenas ficarão apenas registadas no sistema de logging da 

aplicação AlertSearch.  

Para o desenvolvimento do plugin OutOfHoursAlert foram utilizadas as seguintes 

bibliotecas em Python descritas na Tabela 8. 
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Bibliotecas Utilizadas: 

Biblioteca Descrição 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

Time 
A biblioteca Time, permite que seja possível a manipulação de datas ou 

horas com vários tipos de formatos configuráveis. 

PlugnPlay 

O PlugnPlay é um plugin genérico adicionado ao AlertSearch, que 

permite fazer o levantamento automático de todas as classes 

implementadas no AlertSearch, que permitiu fazer o levantamento 

automático dos plugins de alerta do AlertSearch. 

ImAction 

O ImAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do Instant Messaging.  

MailAction 

O MailAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch com a capacidade de poder enviar 

alertas através do Email. 

SmsAction 

O SmsAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do SMS. 

PluginAlerter 

O PluginAlerter é uma classe presente e construída no AlertSearch, que 

permite fazer a correta comunicação com todos os plugins de alerta 

existentes na aplicação. 
 

Tabela 8 - Bibliotecas utilizadas no plugin OutOfHoursAlert 

 

5.3.5 PortolanAlert 
 

O plugin PortolanAlert permite identificar ataques informáticos aos clientes da 

Dognaedis com base em médias de ocorrência de eventos. O Portolan é uma ferramenta 

criada pela Dognaedis que permite, através de bots2, pesquisar vulnerabilidades em sites 

especializados. Esta informação é armazenada numa base de dados que contém os IPs que 

                                                           
2 Programa informático concebido para simular ações humanas, geralmente com 

comportamento padrão (Kongthon et al. 2009). 
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podem estar a ser usados para distribuir malware3, ou até serem usados como fonte de ataques 

maliciosos (como o bruteforce4 de credenciais, por exemplo).  

No final do estágio o Portolan tinha acabado de ser integrado com o Elasticsearch, o 

que significa que para além de todos os eventos relacionados com os utilizadores, é feito 

também recolha de parte do tráfego que os clientes geram. Esta recolha permite que seja 

comparada com os dados armazenados na base de dados do Portlan, identificando assim se o 

site visitado esta na lista de sites vulneráveis ou problemáticos do Portolan.  

Este plugin tem como objetivo fazer as contagens e médias desses mesmos ataques e 

fazer a comparação do histórico da última hora. Isto é interessante e útil pois o seu 

funcionamento tem como base as ocorrências das últimas 24 horas, prevenindo assim 

eventuais falsos positivos.  

Como exemplo de utilização deste plugin, vamos supor um caso tipo de uma visita a 

um site na Internet que contenha os habituais banners publicitários. O IP desses banners pode 

estar na lista do Portolan, mas não tem que ser necessariamente um banner com o intuito de 

atacar o computador. Se o alerta gerado pelo plugin fosse disparado por cada IP referenciado, 

teríamos alertas a toda a hora, o que não seria funcional. Daí a utilização de médias.  

Outro exemplo típico, podem ser ataques de bruteforce feitos a servidores. Ataques 

deste género são realizados geralmente de uma forma automatizada a servidores espalhados 

pela Internet. Nestas situações alertas seriam lançados muito frequentemente. 

Para prevenir estas situações o plugin faz previamente a contagem de todos os eventos 

durante 24 horas, fazendo uma média horária para cada evento. Por segurança, a essa média 

é adicionada uma margem de 50%, e isto será o valor de referência para a deteção destes 

                                                           
3 Programa informático destinado a infiltrar-se no computador da vítima, com o intuito de 

causar dano, alteração ou roubo de informação (Sikorski e Honig 2012). 
4 Ataque informático que testa de forma exaustiva as credenciais de acesso a um 

determinado serviço ou equipamento (Curtin 2010). 
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eventos. Quando o número de ocorrências detetadas da última hora ultrapassar o valor de 

referência o PortolanAlert envia os alertas. 

Para o desenvolvimento do plugin PortolanAlert foram utilizadas as seguintes 

bibliotecas em Python descritas na Tabela 9. 

Bibliotecas Utilizadas: 

Biblioteca Descrição 

Json 
Biblioteca que permite dotar a aplicação a capacidade de manipular 

documentos Json. 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

Math 
A biblioteca Math permite-nos trabalhar com funções matemáticas. Neste 

caso utilizado para os arredondamentos. 

Urllib2 
Biblioteca que permite manipular endereços Url (maioritariamente 

HTTP). 

PlugnPlay 

O PlugnPlay é um plugin genérico adicionado ao AlertSearch, que 

permite fazer o levantamento automático de todas as classes 

implementadas no AlertSearch, que permitiu fazer o levantamento 

automático dos plugins de alerta do AlertSearch. 

ImAction 

O ImAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do Instant Messaging.  

MailAction 

O MailAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch com a capacidade de poder enviar 

alertas através do Email. 

SmsAction 

O SmsAction é uma classe que pertence as actions, com esta classe 

permite dotar a aplicação AlertSearch a capacidade de poder enviar 

alertas através do SMS. 

PluginAlerter 

O PluginAlerter é uma classe presente e construída no AlertSearch, que 

permite fazer a correta comunicação com todos os plugins de alerta 

existentes na aplicação. 
 

Tabela 9 - Bibliotecas utilizadas no plugin PortolanAlert 
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5.4 Plugins de ação 
 

Um dos grandes pilares de funcionamento do AlertSearch é a capacidade de poder enviar 

alertas caso sejam identificados problemas. Após a descoberta desses problemas pelos 

plugins de alerta, é necessário ter a capacidade de conseguir enviar esses mesmos alertas, 

para isso foram construídos os plugins de ação, que nada mais são que diferentes plugins que 

permitem enviar os alertas para diferentes destinos. 

A quando do levantamento dos requisitos funcionais da aplicação AlertSearch, apenas 

foram pedidos a construção de três plugins de ação, que neste caso é o plugin de ação através 

de email, o plugin de ação através de SMS e o plugin de ação através de Instant Messaging. 

Em termos de funcionamento, os três plugins de ação disponíveis no AlertSearch 

funcionam praticamente da mesma maneira, onde os plugins de alerta caso encontrem alguma 

falha irão chamar todos os plugins de ação e cada um deles será encarregue de encaminhar 

esse alerta para o seu devido destino, encarregando-se cada um de assegurar se o alerta foi 

ou não enviado corretamente, sendo que no caso de impossibilidade de enviar o alerta por 

parte de algum plugin de ação, ele terá forma de identificar que houve uma falha no envio do 

alerta que ficará registada no ficheiro de log da aplicação AlertSearch. 

Abaixo faz-se um levantamento pormenorizado de cada um desses plugins, a forma como 

foram implementados e o seu respetivo funcionamento. 

 

5.4.1 ImAction 
 

O plugin ImAction é o plugin de ação que permite o envio de mensagens de alerta 

através do sistema de IM (Instant Messaging) implementado na Dognaedis. Este plugin esta 

implementado sobre as tecnologias da Dognaedis, pois a mesma possui um servidor de 

mensagens instantâneas, sendo que este plugin irá ligar-se com um nome de utilizador criado 
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para o efeito, que irá encarregar-se de enviar as mensagens de alerta para funcionários 

específicos da Dognaedis, ou salas de chat específicas. A equipa de monitorização de eventos 

da Dognaedis possui uma sala específica de alertas que se chama de Redroom, onde todos 

funcionários ligados a monitorização de eventos se podem ligar, daí ser bastante oportuno 

este plugin enviar esses alertas para essa sala, para que possam ser visualizados em tempo 

real pela equipa de monitorização de eventos da Dognaedis. Este plugin também tem um 

período especifico de funcionamento, isto é, todos os alertas apenas serão enviados para o 

Instant Messaging no período laboral, pois é nesta altura que a equipa de monotorização esta 

na empresa, não faria sentido enviar estes alertas quando ninguém esta na empresa para 

visualizar os mesmos, daí ser implementado este horário de funcionamento neste plugin. 

Para o funcionamento do mesmo é necessário especificar 5 variáveis de 

funcionamento, que neste caso serão o resource que será o nome de utilizador do plugin, a 

variável server, que corresponde ao servidor de IM da Dognaedis, a variável room, que 

corresponde a sala de chat onde todos os alertas serão enviados e por fim as horas de 

funcionamento do plugin, que correspondem a hora de abertura e fecho da Dognaedis. Todos 

estes campos podem ser completamente alterados em caso de necessidade por parte da 

Dognaedis ou do utilizador da ferramenta AlertSearch. Para o desenvolvimento do plugin de 

ação ImAction foram utilizadas as seguintes bibliotecas em Python descritas na Tabela 10. 

Bibliotecas Utilizadas: 

Biblioteca Descrição 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

Time 
A biblioteca Time, permite que seja possível a manipulação de datas ou 

horas com vários tipos de formatos configuráveis. 

Action 

Action é uma classe presente e construída no AlertSearch, que permite 

fazer a correta comunicação com todos os plugins de ação existentes na 

aplicação. 
 

Tabela 10 - Bibliotecas utilizadas no plugin ImAction 
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5.4.2 MailAction 
 

O plugin MailAction é o plugin de ação que se encarrega de enviar todos os alertas 

gerados por email. Este plugin contrariamente ao plugin de ImAction não tem restrições 

horárias, isto significa que sempre que algum alerta seja gerado, este plugin irá encarregar-

se de enviar o respetivo email, que poderá ser visualizado a toda a hora mesmo que fora do 

período laboral da Dognaedis, visto que a equipa responsável pela monitoração dos eventos 

da Dognaedis, terá que estar atenta a todo o instante caso algum evento de segurança seja 

despertado, para com isto mitigar eventuais falhas que possam surgir, 

 Para o funcionamento deste plugin é necessário especificar três campos essências, 

como o servidor de email da Dognaedis, o destinatário a quem será enviada a mensagem e o 

email de quem esta a enviar a mensagem, neste caso será um email próprio de alertas (a 

quando o desenvolvimento da aplicação, foi utilizado o email pessoal designado pela 

Dognaedis, mas uma vez implementado o AlertSearch, pretende-se a criação de um email 

dedicado ao envio dos alertas). 

 Este plugin encarrega-se de receber as mensagens de alerta por parte dos plugins de 

alerta, e tem a capacidade de dividir essa mensagem, por cabeçalho (que será o titulo do 

email) e o corpo da mensagem. Para o desenvolvimento do plugin de ação MailAction foram 

utilizadas as seguintes bibliotecas em Python descritas na Tabela 11. 

 

Bibliotecas Utilizadas:  

Biblioteca Descrição 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

Smtplib 
A biblioteca Smtplib é a biblioteca que nos permite o envio dos emails, 

personalizados com os alertas gerados pelos plugins de alerta. 



 

 

Relatório de Estágio Projeto AlertSearch__________________________________________ 

54 
 

Action 

Action é uma classe presente e construída no AlertSearch, que permite 

fazer a correta comunicação com todos os plugins de ação existentes na 

aplicação. 
 

Tabela 11 - Biblioteca utilizada no plugin MailAction 

 

5.4.3 SmsAction 
 

Tal como os restantes plugins de ação, o plugin SmsAction tem o objetivo de enviar 

alertas com base em informações recebidas por parte dos plugins de alerta, estas mensagens 

serão enviadas através de mensagens de texto para os responsáveis da equipa de 

monitorização de eventos da Dognaedis. Para a utilização deste plugin foi necessário a 

existência de um servidor de SMS, servidor este que a Dognaedis já possuía, mas não estava 

em funcionamento. Relativamente ao servidor de SMS ele contém uma base de dados com 

os números de telefones dos funcionários da Dognaedis, designados a um respetivo grupo, 

neste caso o essencial será enviar os SMS ao grupo redroom que contém os funcionários 

designados para a função de monitorização. Para a implementação deste plugin é necessário 

criar uma conta de utilizador no servidor de SMS, uma vez feita a criação da conta a 

comunicação com o servidor é feita atreves de POSTs em HTML ao servidor, indicando a 

mensagem de alerta, o utilizador que está a enviar o alerta e ainda o grupo a que se destina o 

envio dos alertas de SMS, tudo isto feito em formato de POST permitindo assim o envio do 

alerta através de SMS. Para o desenvolvimento do plugin de ação SmsAction foram utilizadas 

as seguintes bibliotecas em Python descritas na Tabela 12. 

 

Bibliotecas Utilizadas: 

Biblioteca Descrição 

Logging 

A biblioteca Logging, permite dotar à aplicação da capacidade de gerar 

ficheiros de log, com diferentes níveis de logging e com mensagens 

personalizadas. 

Urllib2 Biblioteca que permite manipular endereços Url (maioritariamente HTTP) 
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Action 

Action é uma classe presente e construída no AlertSearch, que permite 

fazer a correta comunicação com todos os plugins de ação existentes na 

aplicação. 
 

Tabela 12 - Bibliotecas utilizadas no plugin SmsAction 

 

5.5 Sistema de logging 
 

Toda a aplicação esta munida de um sistema de logging que permite gerar os mais 

diversos tipos de logs no decorrer do funcionamento do AlertSearch, onde serão guardadas 

mensagens de informação de debug ou até de eventuais alertas graves no decorrer da 

execução natural do programa, um típico caso de falha é quando a ligação a Internet é 

interrompida, o sistema irá detetar a falha e cria um alerta de erro crítico que fica armazenado 

no ficheiro de logs. O ficheiro log criado, nada mais é que um sistema para maior controlo 

onde ficam armazenadas informações importantes do decorrer da execução do AlertSearch. 

Um outro exemplo pode ser a verificação de se uma ação foi despertada e se foi devidamente 

entregue o alerta, uma vez que fica registado tudo no ficheiro de log da aplicação. 

Numa primeira fase, o sistema de logging foi criado de raiz por mim através de um 

plugin criado na aplicação AlertSearch, mas foi aconselhado pela Dognaedis a usar uma 

biblioteca própria do Python já existente, permitindo com ela criar vários tipos de níveis de 

logging, pois numa fase de desenvolvimento da aplicação é necessário que existam 

mensagens de logging de debug para acompanhar o desenvolvimento da aplicação, mas uma 

vez finalizado o desenvolvimento, não é necessário que existam mensagens de debug, mas 

sim de informação que apenas contém as informações do funcionamento do AlertSearch. 
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Funcionamento do sistema de Logging. 

 Tal como a aplicação AlertSearch, que possui um ficheiro de configurações próprio 

para as suas diferentes configurações, o sistema de logging também possui um ficheiro de 

configurações onde estão presentes todos os atributos alteráveis para a escrita dos logs, seja 

diretamente na consola ou em ficheiros log externos. Com estas configurações consegue-se 

dizer a aplicação qual será o nível de log que irá assumir, o formato do log apresentado e 

ainda o destino do mesmo, que pode ser diretamente na consola ou então no ficheiro de logs 

externo. No caso do AlertSearch as mensagens de log foram todas armazenadas num ficheiro 

de log externo, o motivo deve-se ao facto de que num ficheiro externo de log, podemos ter 

sempre acesso aos logs, podendo fazer pesquisas, ou obtenção de informações desse ficheiro.  

 

Níveis de Logging: 

 Na Tabela 13 que permite identificar todos os níveis de log existentes na biblioteca 

logging, que podemos escolher a quando do desenvolvimento, sendo que cada nível terá a 

sua mensagem personalizada para o efeito. 

Nível Descrição 

Debug 
Contém informações mais detalhadas, usado geralmente numa fase de 

desenvolvimento. 

Info Confirmação de que o funcionamento esta conforme o esperado. 

Warning 
Indicação de que algo inesperado aconteceu, mas que nesta fase ainda não 

comprometeu o funcionamento da aplicação. 

Error 
Devido a problemas graves, a aplicação não consegui executar 

determinado método ou função. 

Critical 
Indicação de que algo de maior criticidade aconteceu no funcionamento da 

aplicação, que poderá colocar o seu funcionamento em causa. 
 

Tabela 13 - Níveis de log da biblioteca logging 
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5.6 Interface de manipulação 
 

Para além do daemon e de todos os plugins que permitem o funcionamento do 

AlertSearch, foi implementada a interface de manipulação do AlertSearch com o objetivo de 

manipular toda a aplicação de uma forma completamente user-friendly, permitindo dotar 

todo o AlertSearch de novas funcionalidades e com a capacidade de alteração de uma forma 

simples todas as configurações de funcionamento da aplicação, assim como a possibilidade 

de escolha de quais os plugins a serem executados assim como conseguir iniciar ou para o 

funcionamento do AlertSearch. 

 O uso do AlertSearch não requer que seja utilizada esta interface, pois foi definido 

nos requisitos funcionais que apenas seria um extra a aplicação final, pois existem situações 

que a utilização desta interface não é necessária. 

Para além destas vantagens referidas, a interface de manipulação do AlertSearch 

possui ainda um visualizador de logs que permite fazer a visualização de todos os logs 

gerados pelo AlertSearch e visualizar os mesmos em períodos de tempo que pode ser dos 

últimos três dias, dos últimos dois dias ou do último dia, sendo que dentro do dia atual 

podemos ter a possibilidade de ver os logs gerados da última hora, da última meia hora ou 

dos últimos 10 minutos. 

A interface de manipulação toda ela é composta por diferentes menus, onde cada um 

deles tem a sua função específica, será feito agora um pequeno resumo de cada menu da 

interface de manipulação. 

 

Menu Start/Stop Application (Daemon): 

 Este menu tal como o nome indica permite iniciar ou parar a aplicação AlertSerach. 

Quando acedemos a este menu, conseguimos obter imediatamente quais os plugins que estão 

na lista para serem executados ou que já estão a ser executados. Permite também identificar 
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e saber se a aplicação já esta em funcionamento, no caso de aplicação estar parada, vai 

apresentar a opção para iniciar o AlertSearch, no caso de aplicação já se encontrar a ser 

executada, apenas mostra a opção para parar o AlertSearch. Na Figura 10 apresenta-se o 

menu Start/Stop Application. 

 

Figura 10 - Menu Start/Stop Application (daemon) 

 

Menu Plugins: 

 Dentro do menu plugins, estão todas as opções de manipulação referentes aos plugins 

de alerta presentes no AlertSearch. Aqui neste menu pode ver-se todos os plugins existentes 

na aplicação, assim como escolher quais os que se pretendem executar e ainda a opção de 

fazer a alteração das configurações para esses plugins. Na Figura 11 apresenta-se o menu 

Plugins. 
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Figura 11 - Menu Plugins 

Menu Logging: 

 Dentro do menu Logging, permite visualizar todos os logs gerados pela aplicação 

AlertSearch com todos os parâmetros temporais escolhidos pelo utilizador. Na Figura 12 

apresenta-se o menu Logging. 

 

Figura 12 - Menu Logging 
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Menu General Configurations: 

 No menu General Configurations, faz referência a todas as configurações estáticas 

da aplicação, isto é, são aquelas configurações que apesar de configuráveis a partida apenas 

serão configuradas uma vez a quando da instalação do AlertSearch. Permite-nos configurar 

os endereços dos servidores como o Elasticsearch, e todas as configurações dos plugins de 

ação, que neste caso são os plugins de ação de Email, SMS e IM (Instant Messenger). Na 

Figura 13 apresenta-se o menu General Configurations. 

 

Figura 13 - Menu General Configurations 

Menu Exit: 

 O menu Exit, tem como objetivo sair da aplicação AlertSearch, como tal, tem apenas 

a função de perguntar ao utilizador se tem a certeza se pretende ou não sair. Na Figura 14 

apresenta-se o menu Exit. 
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Figura 14 - Menu Exit 

 

Para o desenvolvimento da interface de manipulação foram utilizadas as seguintes 

bibliotecas em Python descritas na Tabela 14. 

Bibliotecas Utilizadas: 

Biblioteca Descrição 

Plugnplay 

O PlugnPlay é um plugin genérico adicionado ao AlertSearch, que 

permite fazer o levantamento automático de todas as classes 

implementadas no AlertSearch, que permitiu fazer o levantamento 

automático dos plugins de alerta do AlertSearch. 

PluginAlerter 

O PluginAlerter é uma classe presente e construída no AlertSearch, que 

permite fazer a correta comunicação com todos os plugins de alerta 

existentes na aplicação. 

Os 

A biblioteca Os, permite que seja possível a interação da aplicação com o 

sistema operativo, como por exemplo abrir ficheiros, ou percorrer 

diferentes destinos de pastas. 

Cmd 
Biblioteca que permitiu a criação da interface de manipulação baseada 

em terminal. 

Time 
A biblioteca Time, permite que seja possível a manipulação de datas ou 

horas com vários tipos de formatos configuráveis. 

ConfigParser 
A biblioteca ConfigParser, permite adicionar a capacidade na aplicação 

de conseguir ler e editar facilmente ficheiros de configuração externos. 

Datétime 
Datétime é uma biblioteca em Python que permite manipular datas de 

forma simples ou complexa 
 

Tabela 14 - Bibliotecas utilizadas na interface de manipulação 
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5.7 Cenários de utilização do AlertSearch 
 

Em termos de implementação o AlertSearch tem duas vertentes de uso, a primeira 

passa pela instalação nos servidores centralizados da empresa, onde estarão englobados e 

armazenados todos os eventos levantados pela Dognaedis e de todos os seus clientes, e a 

outra vertente de instalação diretamente nos servidores de cada cliente, onde apenas estarão 

armazenadas as informações relativas a esses mesmos clientes. No fundo o funcionamento 

de ambas as implementações acaba por ser o mesmo, a diferença é que no caso de ser 

instalado no servidor dedicado da Dognaedis, todos os alertas gerados pelo AlertSearch 

podem ser de todas as fontes tanto dos clientes como da Dognaedis, mas pode também ser 

implementado diretamente nos servidores dos clientes, onde os alertas gerados, serão 

exclusivamente apenas desses clientes. 

 A pergunta que se faz é o porque de distribuir diferentes versões do AlertSearch por 

todos os diferentes clientes quando podemos ter apenas uma versão do AlertSearch 

implementada no servidor central da Dognaedis. A motivação da implementação de várias 

versões, passa pelo facto de que se apenas existe-se uma versão do AlertSearch instalada no 

servidor da Dognaedis, essa versão teria um sem número de plugins implementados para as 

necessidades de todos os clientes, o que apesar de não comprometer o desempenho do 

AlertSearch, teria um enorme número de plugins a fazer pedidos ao servidor o que poderia 

comprometer o desempenho do próprio servidor, daí verificar-se que uma melhor forma de 

implementação, seria a distribuição do AlertSearch pelos diferentes clientes onde cada um 

terá os seus plugins próprios, que permitirá um maior desempenho nos diferentes servidores 

uma vez que os pedidos serão distribuídos por todos os clientes com base nas suas 

necessidades de alerta.
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6. Verificação e Validação do 
AlertSearch 

 

Para o bom desenvolvimento de uma aplicação é necessário a realização dos mais 

diversos tipos de teste que garantam o bom funcionamento da aplicação e que a mesma 

cumpra os requisitos definidos, sendo o objetivo principal encontrar falhas para que possam 

ser corrigidas posteriormente. 

A pensar nisto, durante toda a fase de desenvolvimentos do AlertSearch foram sendo 

realizados testes graduais com o intuito de validar as novas funcionalidades que foram 

desenvolvidas assim como testar o funcionamento dos plugins criados. 

Uma vez que no planeamento da aplicação não foi definida uma metodologia concreta 

de testes, foi adotada uma abordagem de programar/testar, que se demonstrou bastante útil a 

deteção de erros que vão surgindo ao longo da fase de desenvolvimento. 

No conjunto dos testes realizados na aplicação AlertSearch, foram seguidos os 

seguintes princípios de testes, tendo cada um deles importância para que o produto final esteja 

de acordo com os requisitos levantados no inicio do desenvolvimento. 

 

1. Teste de Instalação 

Este teste tem como objetivo testar se a aplicação funciona corretamente em 

diferentes hardwares, e em diferentes condições. Para a realização deste teste o 

AlertSearch foi instalado numa das maquinas de um funcionário da Dognaedis em 

diferentes redes para conseguir simular a instalação num cliente, sendo que o teste foi 

realizado com sucesso e conseguiu-se verificar o correto funcionamento do 

AlertSearch.  
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2. Teste de Integridade 

Este teste teve o objetivo de testar a resistência do AlertSearch à falhas, 

testando assim a sua robustez, alguns dos testes que foram realizados passaram pela 

interrupção do acesso a Internet assim como alteração dos endereços de acesso ao 

servidor, para com isto verificar a existência de problemas, para conseguir 

implementar correções que consigam resistir a essas falhas. Com estes testes 

conseguiu-se identificar algumas falhas na execução do AlertSearch e encontrar uma 

solução para os mesmos, garantindo assim a robustez da aplicação. 

 

3.  Teste Funcional 

Este teste tem objetivo verificar se a aplicação corresponde aos requisitos 

funcionais levantados no início do projeto, no fundo verificar se a aplicação faz o que 

deveria fazer. Para a realização deste teste o AlertSearch foi colocado em 

funcionamento durante a noite e parte do dia, validando assim todo o seu 

funcionamento, pois durante a verificação deste teste foi analisado se a aplicação 

detetava os eventos e se enviava os alertas correspondentes.  

 

4.  Teste de Unidade 

Os testes de unidade nada mais são que testes que têm o objetivo de testar 

todos os módulos implementados no AlertSearch individualmente. Uma das maneiras 

encontradas para realizar este tipo de teste foi de forçar em cada plugin que encontra-

se algum evento, como fazer logins forçados, edição de contas de utilizadores, ou 

alterar diretamente os parâmetros de procura dos plugins. Desta forma foi possível 

verificar e validar o funcionamento de cada plugin, sendo que em caso de falha foram 

feitas as respetivas correções para que o plugin funcione conforme os requisitos 

levantados. 
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5. Teste de Integração 

No fundo os testes de integração acabam por ser um complemento aos testes 

de unidade, que passa por juntar todos os módulos desenvolvidos e testar se todos 

juntos funcionam como esperado, sendo que os testes de integração acabam por ser a 

junção dos testes de unidade.  

 

6. Teste de Performance 

No teste de performance é feita a garantia que a aplicação consegue manter o 

mesmo desempenho e fiabilidade mesmo após um determinado período de execução 

ou ate mesmo com uma elevada quantidade de dados a serem processados em 

simultâneo. Para a realização deste teste foi colocado o AlertSearch a executar todos 

os plugins praticamente em simultâneo, forçando a execução com menores espaços 

temporais e durante muitas horas, testando assim se a sua performance se mantém 

inalterada com o passar do tempo. 

 

7. Teste de Usabilidade 

O teste de usabilidade foca-se mais na vertente da interface de manipulação 

do AlertSearch, sendo feita a verificação e validação na consistência da interface, para 

que a sua utilização seja natural e fácil para o utilizador, verificando com isto todos 

os menus e opções.  

 

8.  Teste de Regressão 

Os testes de regressão são testes muito importantes para garantir que ao ser 

adicionado um modulo novo ou alguma funcionalidade, não comprometa com isto o 

funcionamento geral do AlertSearch.  Estes testes foram muito utilizados, pois pelo 
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facto do AlertSearch ter sido desenvolvido sob a metodologia Agile Scrum, onde o 

seu desenvolvimento foi feito por ciclos, é necessário testar se as novas 

funcionalidade e alterações ao AlertSearch não comprometessem o que anteriormente 

foi desenvolvido. 
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7. Conclusão 
 

O projeto AlertSearch consistiu na criação de uma aplicação capaz de fazer a leitura 

de eventos de segurança informática e ter a capacidade de analisar essa informação e 

conseguir identificar em tempo real a existência de problemas nos clientes para alertar a 

equipa de monitorização de segurança da Dognaedis. 

Para a concretização deste projeto foram propostos diversos objetivos, dentro dos 

quais uma fase de adaptação as tecnologias implementadas na Dognaedis, incluindo a 

realização de tutorias em Python, visto que a capacidade de programar nesta linguagem 

essencial ao desenvolvimento do projeto AlertSearch. 

Uma vez conciliados os conhecimentos que darão base ao projeto que neste caso são 

a capacidade de manipulação do ELK Stack e da linguagem Python, foi feito o levantamento 

dos requisitos da aplicação AlertSearch para dar inicio a fase de implementação da aplicação.  

A partir desta fase, o desenvolvimento foi feito de uma forma gradual, por ciclos, 

seguindo a metodologia de desenvolvimento Agile Scrum, onde através de reuniões 

quinzenais era feito o acompanhamento do desenvolvimento e a discussão dos passos a seguir 

na implementação.  

Graças ao bom planeamento inicial do AlertSearch, o seu desenvolvimento ocorreu 

de uma forma gradual e rápida, o que permitiu a possibilidade de implementar uma interface 

de manipulação, dando valor extra ao produto final, uma vez que através dela permite que 

qualquer utilizador consiga executar o AlertSearch sem grandes conhecimentos informáticos.  

A interface de manipulação consegue manipular a aplicação AlertSearch interagindo 

com todos os plugins criados (AddUserAlert, ElasticsearchDisponibility Alert, 

EventSpikeAlert, OutOfHoursAlert e PortolanAlert), podendo com isto alterar as suas 
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configurações, sendo que também um dos fortes da interface é a capacidade de selecionar os 

plugins a serem executados e iniciar ou parar o daemon. 

Já perto do final do ciclo de desenvolvimento, pretendia-se que fossem realizados 

testes/revisões por outros elementos da Dognaedis, que não tivessem estado dentro ciclo de 

desenvolvimento. Por falta de tempo não foi possível realizar esses mesmos testes. No 

entanto a abordagem programar e testar logo foi sempre aplicada durante todo o 

desenvolvimento para garantir que aplicação fosse desenvolvida para satisfazer os requisitos 

inicialmente levantados.  

No fim do desenvolvimento do AlertSearch, foi feita uma apresentação para toda a equipa 

da Dognaedis, demonstrando o funcionamento e todas as funcionalidades da aplicação, com 

o objetivo de dar a conhecer o projeto a todos os funcionários da Dognaedis e ainda ouvir as 

opiniões gerais acerca do projeto. Opiniões essas que foram extremamente positivas, 

tornando o projeto uma mais valia para a Dognaedis, sendo que futuramente será feita a sua 

instalação nos vários clientes da empresa ajudando assim a tarefa de monotorização da equipa 

de incidentes da Dognaedis. 

No final da apresentação do AlertSearch, foram discutidas futuras implementações para 

uma nova versão. Destaca-se a criação de uma interface web, substituindo a atual interface 

de manipulação em terminal, com a vantagem de ter acesso ao AlertSearch em todo o lugar. 

Uma outra funcionalidade que seria útil seria a capacidade de dotar todos os plugins com 

diferentes níveis de criticidade de alerta, isto é, definir para cada plugin um nível de 

criticidade, e com base nesses níveis seriam enviados os alertas, em que em alguns casos 

seria enviado o alerta para todas os destinos, e noutros caso apenas para um único destino. 

Por último e sendo esta a ideia mais ambiciosa, seria a criação de uma plataforma onde 

fosse possível a criação dos plugins de uma forma automática, no estilo clicar e arrastar. A 

mais valia desta plataforma de geração de plugins, é que qualquer pessoa pode criar plugins 

facilmente de uma forma intuitiva sem grandes conhecimentos informáticos.  
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Por fim e concluindo este relatório de estágio, tenho de agradecer a todos os envolvidos 

tanto por parte da Dognaedis como do Instituto Politécnico da Guarda, por toda a ajuda 

prestada, contribuindo assim a aplicação de todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso de Engenharia Informática, que certamente serão uma mais valia no meu futuro 

profissional. 
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Anexos 
 

Anexo 1 
 

Para facilitar a análise do tempo gasto em cada tarefa/fase do desenvolvimento do 

projeto, foi feito diariamente um breve resumo das tarefas efetuadas, de tudo aquilo que foi 

feito, para que no fim houvesse a noção real do meu percurso enquanto estagiário na 

Dognaedis. 

Abaixo apresenta-se detalhadamente as tarefas realizadas no decorrer dos 35 dias de estágio 

na Dognaedis. 

Dia 1 – 30 de maio de 2016 

 Breve reunião de boas vindas, onde foi falado das politicas e regras internas que teria 

que ter em atenção e seguir, tendo em conta a politica de confidencialidade da 

empresa, e de todos os objetivos pretendidos até ao final do estágio. 

 Pequeno tour pela empresa, onde foi mostrado o seu funcionamento e apresentação 

aos restantes funcionários. 

 Configuração das workstations onde serão desenvolvidos todos os projetos dentro da 

empresa (devido a questão da segurança e confidencialidade, tudo é feito nas nossas 

próprias workstations fornecidas pela empresa). A configuração passou por instalação 

da distribuição Linux Debian, encriptação de disco e configuração dos diversos 

serviços como email da empresa (também ele com assinatura de chaves e encriptação) 

e ainda um IM (Instant Messaging) interno da empresa para comunicação com os 

diversos colaboradores. 

 Foi realizada uma nova reunião desta vez com o meu tutor designado na Dognaedis, 

o mestre Sérgio Alves, para serem definidas todas as tarefas a serem efetuadas e a 
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explicação do que consistiria o meu estágio. Inicialmente o meu projeto de estágio 

seria desenvolver dashboards, como por exemplo gráficos, tabelas, com informações 

recolhidas do SOC da Dognaedis, mas foi decidido em reunião e por ambas as partes 

alterar o projeto inicial atribuído, e abraçar um novo projeto, o motivo para a troca do 

projeto deveu-se a simplicidade e de baixa complexidade do desenvolvimento das 

ditas dashboards, pois para um projeto de final de curso de Engenharia Informática, 

poderia não demonstrar os conhecimentos reais aprendidos ao longo do curso.  

 Foi decidido então que iria desenvolver uma plataforma de alertas de segurança em 

tempo real com base em regras predefinidas, com a possibilidade de adição/alteração 

de regras.  

 Foi definido que aplicação seria desenvolvida na linguagem de programação Python, 

mas que mais a frente teríamos outra reunião para esquematizar mais ao pormenor o 

meu projeto. 

 O resto do dia foi passado a recolher informações sobre Python, Elasticsearch e 

JSON.  

 

Dia 2 – 31 de maio de 2016 

 O dia foi todo passado na realização de tutoriais em Python para me introduzir a 

linguagem, visto que nunca tinha programado em Python. 

 

Dia 3 - 01 de junho de 2016 

 Foi feita a primeira reunião para definir o projeto em si, o funcionamento interno da 

aplicação e a divisão de tarefas, os vários módulos a produzir, no fundo uma 

explicação abstrata de toda a arquitetura a desenvolver. 
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 O restante do dia foi passado em pesquisa de como o Elasticsearch funciona e o teste 

de queris a base de dados da Dognaedis para obter informação real (neste ponto foi 

só testes puramente de pesquisa de como a tecnologia funciona). 

 

Dia 4 – 02 de junho de 2016 

 Continuação com tutoriais de Python mais avançados com o objetivo de continuar a 

introduzir-me a linguagem (visto que é essencial o domínio de Python para o 

desenvolvimento da aplicação). 

 Desenvolvimento do meu primeiro daemon em Python (a criação do daemon permite 

deixar a aplicação a correr em segundo plano como se fosse um serviço em Linux). O 

daemon criado foi um daemon de teste que apenas escrevia comandos na shell de x 

em x tempo. Futuramente o daemon será mais elaborado para permitir correr a 

aplicação a ser desenvolvida. 

 

Dia 5 – 03 de junho de 2016 

 Desenho da aplicação em papel, onde foi esquematizado todos os módulos em 

separado, explicação dos mesmos e o seu funcionamento com algoritmo (uma versão 

ainda superficial, mas já com os esquemas gerais definidos). 

 A ideia foi validade por parte da empresa, e o próximo passo foi escrever o esqueleto 

da aplicação já em código e testar o fluxo de dados dentro da aplicação com simples 

prints na shell. 

 Por fim desenvolvido um módulo de logs, que como o nome indica o objetivo é criar 

um ficheiro de logs com datas e horas.  
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Dia 6 – 06 de junho de 2016 

 Continuação do desenho da aplicação e retificação de alguns erros da semana passada. 

 Continuação e afinamento do esqueleto da aplicação (código), que dará suporte a 

adição dos plugins a serem desenvolvidos posteriormente. 

 Implementação do esqueleto da aplicação no Daemon criado na semana passada. 

 Criação/Teste de queries ao Elasticsearch com o intuito de treino e introdução a 

ferramenta de base de dados da empresa. 

 

Dia 7 – 07 de junho de 2016 

 Esquematização e implementação das classes base que darão o suporte a aplicação. 

 Implementação do plugin de alerta "Utilizadores Fora de Hora" (versão funcional, 

mas ainda muito embrionária). 

 

Dia 8 - 08 de junho de 2016 

 Preparação da Primeira Tarefa do Relatório de Estágio para a Disciplina de Projeto 

Informática (contextualização do trabalho projeto de estágio) 

 

Dia 9 - 09 de junho de 2016 

 Implementação do módulo de envio de email com bibliotecas próprias do Python. 

 Implementação do plugin de alerta feito anteriormente (Utilizadores fora de 

Horas/Out of Hours Alert) com o módulo de email criado, e realização de batéria de 

testes entre os diferentes módulos criados (neste caso forçar que utilizadores entrem 
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no sistema fora de horas, para visualizar os emails de alerta em funcionamento e 

realizar eventuais correções e ajustes). 

 

Dia 10 - 13 de junho de 2016 

 Criação do plugin de alerta "Tempo de Resposta do Elasticsearch / Elasticsearch 

Disponibility Alert" (com implementação de email e respetivos testes). 

 Estudo e análise da biblioteca de logging do Python, para futura implementação na 

aplicação. 

Dia 11 - 14 de junho de 2016 

 Criação do plugin de alerta "Pico de Eventos / Event Spike Alert" (com 

implementação de email e respetivos testes) 

 Continuação do Estudo e análise da biblioteca de logging do Python, para futura 

implementação na aplicação (pequenos testes em exemplos simples criados com o 

propósito de testar o sistema de logging). 

 

Dia 12 - 15 de junho de 2016 

 Criação do plugin de alerta "Adição, Modificação, Apagar Utilizadores/Add User 

Alert" (com implementação de email e respetivos testes). 

 Início da implementação de logging na aplicação. 
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Dia 13 - 16 de junho de 2016 

 Continuação da implementação do sistema de logging na aplicação. 

 Preparação de ficheiro de configurações externo para a configuração dos respetivos 

níveis de logging (Critical, Error, Warning, Info, Debug). 

 

Dia 14 - 17 de junho de 2016 

 Aniversario da Dognaedis. 

 Deslocação a Prosegur em Lisboa, com visita guiada as instalações e palestras. 

 

Dia 15 - 20 de junho de 2016 

 Criação do Algoritmo da aplicação (versão final, mas que poderá futuramente sofrer 

algumas alterações). 

 Criação do Diagrama de Classes da Aplicação. 

 Validação com a Dognaedis. 

 

Dia 16 - 21 de junho de 2016 

 Levantamento de todas as exceções de erros e possíveis causas onde a aplicação possa 

crashar. 

 Criação de um módulo genérico onde seja possível verificar essas exceções para 

implementação na aplicação. 
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Dia 17 - 22 de junho de 2016 

 Preparação da Segunda Tarefa do Relatório de Estágio para a Disciplina de projeto 

Informática (Estado de Arte/Estudo Teórico) 

 

Dia 18 - 23 de junho de 2016 

 Preparação final de todos os plugins, com todo o tratamento de exceções para 

prevenção de possíveis situações onde a aplicação possa crashar. 

 Preparação Final de todas as mensagens de alertas do email. 

 Preparação da aplicação para o primeiro teste em contexto real com os plugins 

devidamente configurados para as situações reais. 

 Colocar a aplicação em teste durante a noite.  

 

Dia 19 - 24 de junho de 2016 

 Preparação da aplicação para a passagem de todas as configurações dos plugins num 

ficheiro de configuração externo, para futuramente criar uma interface de 

manipulação e lançamento de todos os plugins. 

 Reunião de apresentação de todo o trabalho realizado até a data e discussão das novas 

ideias a implementar futuramente. 

Dia 20 - 27 de junho de 2016 

 Início do desenvolvimento da interface em Python para manipulação da aplicação, 

onde serão definidas todas as regras de funcionamento de todos os plugins, assim 

como visualizadores de logs e configurações estáticas que a aplicação necessite. 
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 Análise e levantamento das funções a implementar assim como o esquema gráfico. 

 Montagem de todo o esqueleto da interface.  

 

Dia 21 - 28 de junho de 2016 

 Continuação da implementação da interface de manipulação da aplicação em Python. 

 Conclusão dos menus de Start/Stop do Daemon e do menu de saída da aplicação. 

 

Dia 22 - 29 de junho de 2016 

 Continuação da implementação da interface de manipulação da aplicação em Python. 

 Conclusão da primeira versão do menu visualizador de logs e todos os seus 

submenus, com a possibilidade de ver logs do último dia, dois dias atrás e três dias 

atrás, ainda com a possibilidade de ver logs de 10, 30, 60 minutos atrás. 

 

Dia 23 - 30 de junho de 2016 

 Continuação da implementação da interface de manipulação da aplicação em Python. 

 Conclusão da implementação do menu de configurações gerais, onde é possível 

editar/visualizar, de uma forma simples, todas as configurações do ficheiro de 

configurações inerente a aplicação. 

 

Dia 24 –  01 de julho de 2016 

 Continuação da implementação da interface de manipulação da aplicação em Python. 

 Início da construção do menu de configuração de plugins assim como todas as suas 

regras. 
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 Início da construção de um script que faça o levantamento automático de todos os 

plugins disponíveis na aplicação, com o objetivo de que a medida que novos plugins 

sejam desenvolvidos e implementados, a interface tenha a capacidade de os 

identificar e adiciona-los automaticamente.   

Dia 25 - 05 de julho de 2016 

 Preparação da Terceirá Tarefa do Relatório de Estágio para a Disciplina de Projeto 

Informática (Métodos/Procedimentos de Desenvolvimento utilizados). 

 

Dia 26 - 06 de julho de 2016 

 Continuação da Preparação da Terceirá Tarefa do Relatório de Estágio para a 

Disciplina de Projeto Informática (Métodos/Procedimentos de Desenvolvimento 

utilizados) 

 

Dia 27 - 07 de julho de 2016 

 Levantamento automático de todos os plugins implementados com o objetivo de ser 

permitida a escolha personalizada dos plugins a serem executados a quando do início 

da aplicação AlertSearch. 

 

Dia 28 - 08 de julho de 2016 

 Implementação do módulo de alerta através do IM interno da empresa (Instant 

Messaging). 
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Dia 29 - 11 de julho de 2016 

 Melhoramento da implementação do módulo de alertas através do IM (Instant 

Messaging). 

 Adição da configuração relativa ao módulo de IM na interface de configuração. 

 

Dia 30 - 12 de julho de 2016 

 Correção da funcionalidade de levantamento automático dos plugins, agora com a 

capacidade de fazer todo o tipo de levantamentos, assim como as suas respetivas 

configurações, tudo de forma automática. Com isto permite, que com novas adições 

de plugins, todas as configurações inerentes a esse plugin sejam levantadas e 

apresentadas. 

 

Dia 31 - 13 de julho de 2016 

 Finalização do levantamento de plugins automático. 

 Testes na aplicação. 

 

Dia 32 - 14 de julho de 2016 

 Ajustes na interface de manipulação para estar de acordo com a capacidade de 

levantamento de plugins implementada. 

 Testes na aplicação e ajustas na interface de configuração nomeadamente nos tempos 

de resposta e mensagens a apresentar durante o fluxo de funcionamento. 

 

Dia 33 - 15 de julho de 2016 
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 Implementação do módulo de alertas por SMS. 

 Adição das configurações relativas ao módulo de SMS na interface de configuração. 

 Testes na aplicação. 

 

Dia 34 - 18 de julho de 2016 

 Testes finais da aplicação e respetivos ajustes. 

 Realização de uma apresentação para demonstração na Dognaedis de todo o projeto 

desenvolvido. 

 Deploy da aplicação num computador da empresa, para apresentar o produto 

desenvolvido. 

 

Dia 35 - 19 de julho de 2016 

 Melhoria de alguns aspetos na aplicação com base em feedbacks. 

 Correção da apresentação realizada anteriormente. 

 Criação de um vídeo de demonstração da aplicação em funcionamento (neste caso 

para apresentação na defesa intermédia/defesa final). 

 

Dia 36 - 25 de julho de 2016 

 Planeamento para o desenvolvimento do relatório de estágio. 

 Desenvolvimento e escrita do relatório de estágio. 
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Dia 37 - 26 de julho de 2016 

 Continuação do desenvolvimento e escrita do relatório de estágio. 

 

Dia 38 - 27 de julho de 2016 

 Continuação do desenvolvimento e escrita do relatório de estágio. 

 

Dia 39 - 28 de julho de 2016 

 Levantamentos dos requisitos para o desenvolvimento do plugin PortolanAlert. 

 Início da implementação do plugin PortolanAlert. 

 

Dia 40 - 29 de julho de 2016 

 Finalização do desenvolvimento do plugin PortolanAlert. 

 Levantamento de todo o material necessário para a escrita do relatório de estágio. 
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