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ABSTRACT 
This article aims to present a comparison of performance between 

two solutions of IPS and IDS in network composed by free 

software, these, arranged by servers and desktops from Linux 

distributions. 

For this purpose, the solutions Suricata and Snort were used. The 

first one was designed with the objective of acting in the prevention 

and intrusion detection with high performance medium. It is in its 

newest version, version 3.1. The second one has as its main 

characteristic the ability of intrusion detection, acting in the 

inspection of protocols and signatures of threats in its database, as 

well as to identify possible attacks by means of heuristic analysis, 

based on a possible abnormal behavior in the network. It is in stable 

version 2.9.9.0. 
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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade apresentar um comparativo de 

desempenho entre duas soluções de IPS e IDS em rede composta 

por softwares livres, estas, dispostas por servidores e desktops 

oriundos de distribuições Linux. 

Para esta finalidade, foram utilizadas as soluções Suricata e Snort. 

A primeira, foi desenhada com o objetivo de atuar na prevenção e 

detecção de intrusão com meio de alta performance. Ela se encontra 

na sua versão mais nova, versão 3.1. A segunda, tem como 

característica preponderante a habilidade de detecção de intrusão, 

atuando na inspeção de protocolos e assinaturas de ameaças em seu 

banco de dados, bem como identificar possíveis ataques por 

intermédio de análise heurística, com base em um possível 

comportamento anormal na rede. Está em sua versão estável 

2.9.9.0. 
 

Palavras-Chaves: Suricata, Snort, IDS, IPS, Open-Source. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Com a evolução da tecnologia o mundo corporativo está cada vez 

mais dependente de seus dados. Por conta disto, faz-se necessário à 

implementação de uma ferramenta que foque na proteção das redes, 

e consequentemente a proteção das informações, focando em 

mantê-las íntegras, disponíveis e confidentes.  

A tecnologia trouxe tanto benefícios como malefícios, pois existem 

falhas na segurança da rede. Sabendo disso, atacantes (crackers) 

exploram vulnerabilidades de redes e ou de aplicativos, inclusive 

todos os dias são criadas mais ferramentas de exploração de 

vulnerabilidades em redes. Estas ferramentas podem receber 

atualizações e com isso procurar sempre por novas falhas de 

segurança. Não é necessário que o usuário dessas ferramentas tenha 

conhecimentos avançados de segurança, ou seja, a ferramenta por 

si só já tem o “conhecimento” necessário para exploração da 

vulnerabilidade da rede.  

Este artigo tem por finalidade comparar as soluções na segurança 

da rede. As soluções que foram utilizadas são: IDS (Sistema de 

detecção de intrusos) e IPS (Sistema de Prevenção de intrusos), 

sendo suportadas por dois mecanismos de detecção de ameaças 

(Snort e Suricata). 

Basicamente a função do IDS é analisar o tráfego de rede, 

identificando e alertando as possíveis explorações de 

vulnerabilidades na rede. Enquanto que o IPS analise o tráfego da 

rede, identificando, alertando e bloqueando as possíveis ameaças. 

Para que esse "filtro" seja feito, o IDS e IPS analisam o payload 

(corpo do pacote) e por meio de assinaturas ele compara se o 

conteúdo deste payload corresponde a algum tipo de ataque na rede. 

Posteriormente, baseando-se na resposta obtida, ele determina se o 

pacote pode ou não seguir na rede. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

2.1. Justificativa 
Alguns registros de ataques são percebidos constantemente e por 

toda a Internet, com isso os mecanismos de segurança são cada vez 

mais essenciais e necessários para que se tenha confiabilidade no 

acesso e armazenamento de dados nos ambientes computacionais 

de forma segura, portanto, é de extrema importância que 

ferramentas que compõem este sistema de segurança sejam 

configuradas para detectar e analisar acessos que não foram 

autorizados. [4] É preciso pensar na segurança como componente 

indispensável para o ótimo funcionamento da infraestrutura como 

um todo e em suas possíveis e inevitáveis mudanças. 
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2.2 Objetivos 
Este artigo tem o intuito de demonstrar e realizar uma comparação 

entre os IDS/IPS do Snort e Suricata. Ambos têm a função de 

exercer auxílio à segurança do ambiente computacional em uma 

rede de computadores. Para realizar essa análise será preciso 

destrinchar o conceito do IDS e seus componentes. 

2.2.1 Geral 
Neste artigo será exposto os conceitos e funções dos sistemas, que 

têm como base a proteção, seja de forma preventiva ou de detecção. 

Iremos comparar como dois sistemas IDS/IPS, o Snort e o Suricata 

funcionam com relação à segurança computacional, expondo suas 

funcionalidades, vantagens, desvantagens e falhas. 

2.2.2. Especifico 
Demostra-se o estudo das técnicas de segurança de redes com 

IDS/IPS, Snort e Suricata e com os seus objetivos descritos. 

• Criar um ambiente, para simular os ataques no Snort. 

• Criar um ambiente, para simular os ataques no Suricata. 

• Implementar os serviços de IPS e IDS em ambos ambientes. 

• Verificar o melhor desempenho de análise de segurança. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
A principal ideia deste artigo é de analisar e comparar entre os 

sistemas IDS/IPS do Snort e Suricata. Precisamos de início 

destrinchar os conceitos dos componentes desses sistemas, que 

serão falados ao longo deste artigo. Ambos os sistemas são IDS/IPS 

que têm como função principal detectar as ameaças, invasão e 

prevenção nas redes de computadores. [3] 

 

3.1 Conceitos Fundamentais 
IDS é uma ferramenta que é utilizada para monitoramento do 

tráfego que ocorre dentro da rede, detecta e alerta sobre qualquer 

ataque e as tentativas indevidas de acessar a rede. Na maioria das 

vezes não consegue bloquear uma ação, mas sempre verificar se 

esta ação é ou não uma ameaça na rede. A boa prática de utilizar o 

IDS é que ele não vai interferir no fluxo de qualquer tráfego da rede. 

[3] 

A utilização do IDS seria um equipamento do lado do switch como 

fosse um sensor por onde todo tráfego que passar estará sendo 

analisado, com isso caso seja encontrado alguma ameaça que vá ao 

encontro da base de assinaturas do software sobre IDS que será 

registrado uma ocorrência no log.  

O IPS é um complemento do IDS, que tem a capacidade de 

identificar uma intrusão, analisar a ocorrência do risco e bloquear 

certos eventos. O IPS contém uma ferramenta que de maneira 

inteligente de trabalhar reúne componentes em um repositório de 

log e técnicas avançadas com alertas, respostas e cada vez ele é 

mais seguro sem ter perda no tempo de detecção na rede. O IPS e 

IDS juntos são eficazes para qualquer tipo de ataques que pode 

ocorrer dentro da rede, de uma ação suspeita ou indevida, é uma 

segurança de maior informação contendo alertas e podendo 

bloquear diversos pontos da rede.  

IDS faz com que o tráfego de uma rede seja repassado para ele, com 

o intuito de analisar qualquer atividade fora do normal e alertar, 

caso precise. Nestas análises é verificado o seguinte padrão do 

sistema operacional e de rede como: alguma atividade do usuário, 

muitos acessos na conexão, grandes informações de dados no 

tráfego, erros no login, ataque de serviços dentro da rede, etc.  

 

3.2 Sistemas de Prevenção de Intrusões – IPS 
As duas ferramentas utilizadas, IDS e IPS, agem de forma conjunta 

e a cooperação está presente em diversos níveis, com isso tornou-

se uma difícil tarefa prevenir completamente a existência de falhas 

na segurança. O IPS evoluiu e já é possível identificar um ataque 

externo ou interno, antes que ele afete os sistemas da empresa. 

O IPS funciona de forma proativa e preventiva no combate às 

ameaças, ele protege a rede contra atividades maliciosas e com os 

comportamentos indesejáveis tanto nas redes internas quanto nas 

externas. Assim como o IDS, ele também monitora o tráfego de 

rede. Porém, possui a capacidade de tomar ações imediatas, com 

base nas configurações de regras já estabelecidas pelo 

administrador da rede. Na verdade, o IDS e IPS trabalham de forma 

conjunta e a cooperação está presente em diversos níveis.  

A evolução no sistema tem uma principal vantagem, a função 

preventiva que foi acrescentada, onde é possível ter uma ação antes 

do ataque, então a partir da detecção de um pacote malicioso é 

possível realizar um bloqueio de todo tráfego vindo do IP invasor 

ou porta de acesso. 

3.2.1 Funções do IPS 
Tem como a principal função a prevenção de ataques, de acordo 

com parâmetros pré-estabelecidas em suas regras o pacote é 

comparado a elas e então o IPS toma a decisão sobre o que será 

feito com o pacote; podendo ser utilizados 7 tipos de parâmetros: 

alert - o pacote passará pelo IPS, porém será gerado um alerta e 

registrado em log. log – utilizando este método o pacote apenas será 

registrado em log. pass – ignora o pacote, sem registrar em log. 

activate – alerta e então passa para a próxima regra dinâmica. 

dynamic – permanece procurando uma regra ativa e então registra 

a regra no log. drop – bloqueia e registra o pacote. reject – bloqueia 

o pacote, registra-o em log e envia uma mensagem ICMP (Internet 

Control Message Protocol). sdrop – bloqueia o pacote mas não o 

registra em log. [9] 

3.2.2 Funções de Intrusos 

No IPS pode atuar várias maneiras e formas de prevenção de 

intrusos; entre elas a função de forma passiva com o IDS ou 

controlar o tráfego de endereço de origem, portas, destino como o 

firewall, com isso o IPS tem suas decisões com a base de conteúdo 

da aplicação que é passada pela importância em um trabalho 

conjunto com o firewall, fazendo assim um sistema de intrusão 

eficiente. [10] 

3.2.3 Tipos de IPS 
Os IPS são classificados de diversas formas, dentre elas: 

IPS de Conteúdo – Onde seu objetivo principal é detectar se alguém 

está tentando coletar informações sobre os sistemas da rede, ou se 

é algum usuário da rede fazendo mal de seus serviços (falso 

positivo). [12]  

Rate Based IPS – baseada em proteger a redes contra ataques DoS 

(Denail of Service), em aplicativos e ataques de força bruta. Podem 

ser até configurados para que os administradores coloquem quase 

30 ip’s (Internet Protocol) com uma base em taxas de assinaturas e 

sintonize-os às suas vontades. [11] 

IPS de Rede – é responsável por monitorar dispositivos ou sistemas 

de atividades maliciosas ou indesejadas, com isso o mesmo 

funciona a fim de monitorar todo o tráfego da rede em busca de um 
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ataque que case com suas regras. [12] 

IPS de Host – Uma segurança que é aplicada e instalada numa 

máquina que já roda outras aplicações, com isso o IPS divide os 

seus recursos de hardware com essas outras aplicações e consegue 

monitorar o tráfego e repassando as requisições de confiança. [10] 
 

3.3 Sistemas de Detecção de Intrusão – IDS 
O sistema que atua como mecanismo de defesa a ataques sofridos 

na rede. Ele (IDS) forma uma camada de segurança e por isso 

tornou-se um mecanismo essencial nas redes de computadores dos 

ambientes corporativos. [3] 

Ele funciona como uma câmera de monitoramento capaz de 

detectar um ataque, intrusão ou ainda um comportamento anormal, 

como uma possível ameaça e através disso produzir um aviso. São 

considerados sniffers (farejadores), detectando e analisando todos 

os pacotes que passa dentro da rede e verificando se as tentativas 

não são autorizadas no acesso da infraestrutura do mesmo. 

3.3.1 Funções do IDS 
O IDS é uma das ferramentas mais importante na defesa contra 

intrusões. Dentre suas funções, podemos considerar duas principais 

e essenciais que são: detectar tentativas de ataque e a de informar 

sobre essas tentativas.  

Um IDS é formado por diversos componentes que juntos, atuam de 

forma precisa e preventiva na detecção de ataques. São eles: 

• Um console, monitora eventos e alertas.  

• Os sensores reconhecem a vulnerabilidade/falha e geram 

eventos de segurança. 

• Um mecanismo central grava os eventos que foram 

registrados. 

• Um sistema de regras, que gera alerta com base nos eventos 

registrados. 

Diante disso, temos uma resposta, que pode ser ativa ou passiva. 

Na ativa o próprio sistema gera uma resposta/medida com relação 

aos intrusos, e na passiva, relatórios são emitidos para que as 

medidas contra os intrusos sejam tomadas pelo administrador da 

rede. 

3.3.2 Tipos de Intrusos 
Existem duas classificações de Intrusos do IDS: 

Externos - São ataques que têm origem fora da rede, normalmente 

da Internet. 

Internos - São ataques que tem origem dentro da rede, normalmente 

são de pessoas que possuem amplo conhecimento sobre a topologia 

da rede e localização dos dados importantes da rede. Por esse 

motivo merece uma maior atenção com relação aos intrusos 

externos. [4] 

3.3.3 Tipos de IDS 
São classificados em dois tipos: NIDS e HIDS. Sendo eles: 

NIDS (Sistema de Detecção de Intrusão de Rede) – Inspeciona o 

tráfego de um segmento ou de uma rede inteira. Esta rede tem como 

principal finalidade a identificação de ataques diretamente 

relacionados com as falhas de segurança de recursos externos e 

internos de rede. [7]. Este tipo de IDS trabalha baseado em 

assinaturas que são comportamentos que correspondem a um 

padrão pré-definido de determinados pacotes de rede. Existe um 

método de conferência, onde um evento é registrado no banco de 

dados, à medida que um pacote confere com uma assinatura. Para 

manter sua rede sempre protegida, é fundamental que o IDS possua 

seu banco de assinaturas atualizado. No entanto, ainda assim podem 

aparecer os falsos positivos e negativos. 

Falso positivo – é quando a ferramenta classifica um evento como 

uma possível intrusão, mas na verdade não é. 

Falso negativo – é quando uma intrusão realmente acontece, mas a 

ferramenta não a detecta e permite sua passagem, como um evento 

normal. 

HIDS (Sistema de Detecção de Intrusão de host) – Inspeciona 

eventos baseado em máquinas através de agentes instalados na 

própria máquina. Os eventos podem ser uso da CPU (Central 

Processing Unit), programas, processos, etc.  

De tal forma que é analisado em vários componentes da máquina, 

como o sistema operacional e hardware. Este tipo de IDS tem a 

função de alertar e identificar ataques e tentativas de acessos 

indevidos à própria máquina. [8] 
 

3.4 Métodos de Detecção 
Existe dois métodos de detecção no IDS: por assinatura e por 

anomalia. A seguir serão explicadas de forma mais detalhada cada 

uma destas categorias. [6]. 

3.4.1 Baseado em Assinaturas 
Este método trabalha verificando regras pré-estabelecidas no 

tráfego de rede. Se um pacote na rede conferir com as assinaturas, 

será gerado um alerta ou evento no sistema. 
Vantagem - Foca a análise nos dados auditados e geralmente 

produz poucos falsos positivos. 

Desvantagem - Pode verificar apenas os ataques que são 

conhecidos e que foram definidos pelas assinaturas. 

NIDS verifica as assinaturas que são eficazes para detectar ameaças 

que possuem padrões. Neste tipo de detecção tenta-se achar pacotes 

de dados que possuam assinaturas conhecidas relacionadas a 

intrusões protocoladas de Internet. Geralmente cada assinatura que 

contém a um tipo de ataque ou eventos que correspondem a um 

padrão pré-definido. Baseado em um grupo de assinaturas e regras, 

o sistema pode achar atividades suspeitas e gerar alertas. [1] 

Podemos dividir a detecção por assinatura em dois tipos:  

Assinaturas de Rede - Utilizam informações dos pacotes que podem 

afetar a execução normal da rede. Consistem em assinaturas de 

cabeçalhos, que verificam pacotes maliciosos, como por exemplo, 

ataques de broadcast. E assinaturas de campos de dados, que 

verificam ações do usuário. [2] 

Assinaturas baseados em máquinas - Utilizam informações 

comportamentais que afetam na execução normal do sistema. Por 

exemplo, quando o atacante tenta fazer login no sistema usando um 

acesso remoto com o aplicativo SSH (Secure Shell), e erra a senha 

por mais de três vezes. [6] Através da assinatura encontrada nos 

registros do sistema, correspondente a esse erro de autenticação, um 

alerta é emitido ao administrador e o acesso do atacante é 

bloqueado. 

3.4.2 Baseado em Anomalias 
Este método contém uma base de dados do comportamento da rede, 

a partir da qual o sistema analisa o que é permitido. E quando 

encontra algo não permitido gera um alerta. 

Vantagem - pode detectar ataques desconhecidos, já que não 

trabalha analisando uma regra específica. 

Desvantagem - pode causar um número alto de falsos positivos. 

Nos NIDS de detecção baseados em anomalias, tem base na 
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supervisão de comportamentos anômalos do sistema, assumindo 

que tais atividades anormais, sejam possíveis ameaças de invasões. 

[2] Este tipo de detecção constrói um perfil que representa o 

comportamento normal de usuário, baseado em máquina ou do 

tráfego normal da rede. [6] Através da construção desse perfil é 

possível determinar quando os dados estão fora do padrão normal 

do perfil estruturado, detectando assim um possível ataque. 

  

3.5 Tipos de Ataques 
Para analisar os tipos de ataques serão abordados nesse artigo os 

seguintes serviços: SQL (Structured Query Language) SAMBA e 

o FTP (File Transfer Protocol). 

O SQL é uma linguagem de programação que tem como objetivo: 

armazenar, manipular e consultar dados. O SAMBA é a forma de 

compartilhar arquivos, impressoras, e controlar o acesso em 

determinados recursos. Já o FTP é um protocolo de transferência 

de arquivos, onde tem como principal característica o 

compartilhamento de arquivos, baseado em sistema de credenciais 

(login e senha), o mesmo funciona no método cliente-servidor. 

[13][14][15] 

O SQL Injection se trata de um ataque de payload malicioso, sua 

principal característica é controlar a aplicação web do banco de 

dados do servidor (gerenciamento do sistema de banco de dados). 

A vulnerabilidade SQL Injection pode afetar qualquer aplicação 

web ou site que tenha um SQL baseado em banco dados. Esta é uma 

das mais perigosas e antigas vulnerabilidades de aplicação web, o 

mesmo pode utilizar-se de um acesso não autorizado para 

visualizar, modificar e alterar dados pessoais. 

A vulnerabilidade Smbv1 permite a um cliente mal-intencionado 

fazer um ataque remoto para ganho de acesso e obtenção de 

informações do sistema. O Smbv1 é uma falha de segurança que é 

proveniente dos serviços SMB e CIFS, para sistemas Linux e 

Windows. Todas as versões do SAMBA após a 3.X, possuem esta 

vulnerabilidade. [19] 

A vulnerabilidade utiliza-se serviço de DoS (Denial of Service), 

assim o alvo recebe um número tão elevado de requisições que para 

o serviço. 

Uma vulnerabilidade foi encontrada no buffer overflow, mais 

especificamente encontra-se nas versões 2.2.2 até 2.2.6 do 

SAMBA. Foi relatado que aplicativos que utilizam pam_smbpass, 

podem ser explorados tanto localmente quanto remotamente. [21] 

A intenção da exploração da vulnerabilidade do VSFTPD 2.3.4 é o 

ganho de acesso ao SHELL ou usuários com permissões 

administrativas por ser baseado em máquina alvo. VSFTPD é um 

serviço de FTP padrão do Ubuntu. [20]. Esse tipo de 

vulnerabilidade dar-se por conta de uma abertura de Backdoor. 

 

4. CENÁRIO DE TESTES 
4.1. Análise comparativa do módulo IDS no Snort e 

Suricata. 
No Cenário apresentado na imagem 1 mostra a topologia aplicada 

para que fossem feitas as realizações dos testes do IDS; onde foi 

testado o monitoramento dos pacotes que trafegam entre duas redes 

distintas (e caso necessário, alertar sobre possíveis ataques). Em 

nosso cenário utilizamos o Sistema Kali Linux como um atacante, 

enquanto o metasploitable2 foi à vítima dos ataques. [17] 

  

Imagem 1: Conexão entre duas redes. 

 
Fonte: Próprio Autor 

O ataque de tipo SQL Injection sendo analisado por ambos os IDS 

(Snort e Suricata), apresenta o seguinte resultado mostrado na 

imagem 2. 

  

Imagem 2: Ataque SQL Injection IDS. 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Quando utilizamos 'or '1'='1, uma query do SQL é criada e 

executada para procurar no banco de dados pelas suas tabelas de 

usuários [16]. Neste caso (IDS), tivemos como retorno todas as 

credenciais dos usuários de nosso banco. 

  

Imagem 3: Alerta Snort

 
Fonte: Próprio Autor 

  

Imagem 4: Alerta Suricata 

 
Fonte: Próprio Autor 

Ao identificar que se trata de um provável ataque de SQL Injection 

(por meio de match com a regra), o Suricata e o Snort IDS geram 

um alerta e o grava em seu respectivo arquivo de log. 

Regra do Snort combinou com o SQL Injection: 

 

 

 

 

 

 

 

 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 

$HTTP_PORTS  

(msg:"SQL 1 = 1 - possible sql injection attempt"; 

flow:to_server,established; content:"1="; 

fast_pattern:only; 

http_uri; 

http://br.ccm.net/contents/277-protocolos
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 Regra do Suricata que combinou com o SQL Injection:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem 5, teremos um ataque do tipo VSFTPD Backdoor. 

  

Imagem 5: Ataque VSFTPD Backdoor 

 
Fonte: Próprio Autor 

  

Sempre que o usuário se conecta ao servidor VSFTP inserindo um 

":)" em seu usuário de acesso, ele abrirá uma backdoor e habilitará 

no FTP server a porta 6200 (utilizando uma seção telnet). 
  

Imagem 6: Alerta Snort. 

 
Fonte: Próprio Autor 

  

Imagem 7: Alerta Suricata. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Ao identificar que se trata de um provável ataque de VSFTPD 

Backdoor (por meio de encontro com a regra), o Suricata e o Snort 

IDS geram um alerta e o grava em seu respectivo arquivo de log. 

Regra do Snort que combinou com VSFTPD Backdoor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regra do Suricata que combinou com VSFTPD Backdoor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem 8, teremos um ataque do tipo Password Buffer 

Overrun. 

 

Imagem 8: Ataque Password Buffer Overrun 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

O atacante envia uma SID (Identificador de Segurança), permitindo 

assim que o usuário mal-intencionado envie o SID para o SAMBA 

servidor que irá sobrecarregar o servidor e resultar na não 

disponibilidade do serviço. Em nosso exemplo informações sobre 

o servidor alvo são mostradas. O que também ajuda no 

escalonamento de privilégio. Foi feito o alerta do ataque e 

registrado em log. 

 

Imagem 9: Alerta Snort. 

 
Fonte: Próprio Autor 

alert http $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS any  

(msg:"ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt 

SELECT FROM"; 

flow:established,to_server; 

content:"SELECT"; 

nocase; 

http_uri; 

content:"FROM"; 

nocase; 

http_uri; 

pcre:"/SELECT\b.*FROM/Ui"; 

reference:url,en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection; 

reference:url,doc.emergingthreats.net/2006445; 

classtype:web-application-attack; 

sid:2006445; rev:13;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21  

(msg:"ET EXPLOIT VSFTPD Backdoor User Login 

Smiley"; 

flow:established,to_server; 

content:"USER"; 

depth:5; 

content:"|3a 29|"; 

distance:0; 

classtype:attempted-admin; 

sid:2013188; rev:4;) 

 

alert ftp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any 

(msg:"ET EXPLOIT VSFTPD Backdoor User Login 

Smiley"; 

flow: established, to_server; 

content:"USER"; 

depth:5; 

content:"|3a 29|"; 

distance:0; 

classtype:attempted-admin; sid:2013188; rev:5;) 

pcre:"/(and|or)[\s\x2f\x2A]+1=1/Ui"; 

metadata:policy balance-ips drop, policy security-ips drop, 

service http; reference:url,ferruh.mavituna.com/sql-

injection-cheatsheet-oku/; 

classtype:web-application-attack; sid:19439; rev:8;) 
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Imagem 10: Alerta Suricata. 

 
Fonte: Próprio Autor 

   

Regra do Snort que combinou com SMBv1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Regra do Suricata que combinou com Password Buffer Overrun:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Análise comparativa do módulo IPS do Snort e 

Suricata 
No Cenário apresentado na imagem 1 mostra a topologia aplicada 

para que fossem feitas as realizações dos testes do IPS; onde foi 

testado o monitorando dos pacotes que trafegam entre duas redes 

distintas (e caso necessário, bloquear um possível ataque). Em 

nosso cenário utilizamos o Sistema Kali Linux como um atacante, 

enquanto o metasploitable2 foi à vítima dos ataques. 

 

Imagem 11: Ataque SQL Injection IPS 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Quando utilizamos 'or '1'='1, uma query do SQL é criada e 

executada para procurar no banco de dados pelas suas tabelas de 

usuários. [16] Neste caso (IPS), tivemos como retorno a página 

down (por conta do drop do pacote). 

 

Imagem 12: Bloqueio Snort 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Imagem 13: Bloqueio Suricata 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

A regra concordou com o ataque SQL Injection do Snort em 

módulo IPS é bem semelhante à regra utilizada no módulo IDS. A 

única e grande diferença entre as duas é a substituição do parâmetro 

“alert” por “drop”. 

A regra concordou com o ataque SQL Injection do Suricata em 

módulo IPS é bem semelhante à regra utilizada no módulo IDS. A 

única e grande diferença entre as duas é a substituição do parâmetro 

“alert” por “drop”. 
 

Imagem 14: Bloqueio Snort 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Imagem 15: Bloqueio Suricata 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Imagem 16: Ataque VSFTPD Backdoor 

 
Fonte: Próprio Autor 

alert tcp any any -> any [139,445]  

(msg:"ET INFO Potentially ensafe SMBv1 protocol in use"; 

flow:established,to_server; 

content:"|FF|SMB"; 

offset:4; 

depth:4; 

content:!"r"; 

within:1; 

threshold: type limit, count 1, track by_src, seconds 1200; 

reference:url,www.us-cert.gov/ncas/current-

activity/2017/01/16/SMB-Security-Best-Practices; 

reference:url,blogs.technet.microsoft.com/filecab/2016/09/1

6/stop-using-smb1/; 

classtype:not-suspicious; sid:2023997; rev:3;) 

 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 139 

(msg:"GPL NETBIOS SMB SMB_COM_TRANSACTION 

Max Data Count of 0 DOS Attempt"; 

 flow:to_server, established; content:"|00|"; 

depth:1; 

content:"|FF|SMB%"; 

depth:5; 

offset:4; 

content:"|00 00|"; 

depth:2; 

offset:45; 

reference:bugtraq,5556; 

reference:cve,2002-0724;[18] 

reference:url,www.corest.com/common/showdoc.php?idx=

262; 

reference:url,www.microsoft.com/technet/security/bulletin/

MS02-045.mspx; 

reference:nessus,11110; 

classtype:denial-of-service; sid:2102102; rev:10;) 
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Ao identificar que se trata de um provável ataque de VSFTPD 

Backdoor (por meio de encontro com a regra), o Suricata e o Snort 

IPS bloqueiam o ataque e os registra em seu respectivo arquivo de 

log. 

A regra concordou com o ataque VSFTPD Backdoor do Snort em 

modulo IPS é bem semelhante à regra utilizada no módulo IDS. A 

única e grande diferença entre as duas é a substituição do parâmetro 

“alert” por “drop”. 

A regra concordou com o ataque VSFTPD Backdoor do Suricata 

em módulo IPS é bem semelhante à regra utilizada no módulo IDS. 

A única e grande diferença entre as duas é a substituição do 

parâmetro “alert” por “drop”. 
 

Imagem 17: Ataque Password Buffer Overr

 
Fonte: Próprio Autor 

 

O atacante envia uma SID (Identificador de Segurança), permitindo 

assim que o usuário mal-intencionado envie o SID para o SAMBA 

servidor que irá sobrecarregar o servidor e resultar na não 

disponibilidade do serviço. Em nosso exemplo, informações sobre 

o servidor alvo são mostradas. O que também ajuda no 

escalonamento de privilégio. Foi feito o bloqueio do ataque e 

registrado em log. 

 

Imagem 18: Bloqueio Snort 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Imagem 19: Bloqueio Suricata

 
Fonte: Próprio Autor 

 

A regra concordou com o ataque SMBv1 do Snort em módulo IPS 

é bem semelhante à regra utilizada no módulo IDS. A única e 

grande diferença entre as duas é a substituição do parâmetro “alert” 

por “drop”. 

A regra concordou com o ataque Password Buffer Overrun do 

Suricata em módulo IPS é bem semelhante à regra utilizada no 

módulo IDS. A única e grande diferença entre as duas é a 

substituição do parâmetro “alert” por “drop”. 

Foi feita a exploração de vulnerabilidade ao SAMBA, porém o 

Snort não reconhece o ataque "Password Buffer Overrun". 

Enquanto o Suricata não reconhece o ataque SMBv1. 

  

5. CONCLUSÃO 
A conclusão da analise afirma que os testes realizados: tiveram 

como resultado tanto na comparação do SQL Injection quanto no 

VSFTPD Backdoor resultados similares. Conclui-se que entre o 

Snort e Suricata, têm como destaque o Snort que obteve um melhor 

desempenho em relação ao Suricata. Esta vantagem se dá pelo 

seguinte fator; ao explorar vulnerabilidades do SAMBA com o 

Password Buffer Overr e SMBv1, foi analisado que o Suricata não 

detectou o SMBv1 como um ataque, porém conseguiu identificar o 

Password Buffer Overr (DoS). Por sua vez o mesmo ataque não foi 

notado pelo Snort, mas o mesmo obteve êxito ao identificar o 

ataque SMBv1 (ganho de acesso ao sistema). Sendo assim o critério 

desempate entre os dois sistemas (Suricata e Snort).  
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