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RESUMO 

 

Com o crescente aumento no número de usuários na rede, o fluxo de dados e               

informações que trafegam pela mesma se expande exponencialmente, tornando         

necessário o controle e o monitoramento do tráfego. A falta de gerenciamento da             

rede pode ocasionar uma séries de impasses e falhas nas comunicações.           

Atualmente o campus não possui de soluções de gerenciamento de rede. Também            

não há recursos capazes de prover a caracterização e monitoramento efetivo que            

possa solucionar os problemas na rede. Portanto, este trabalho busca prover           

soluções de monitoramento e caracterização do tráfego de rede. O principal objetivo            

é obter e classificar as informações que trafegam na rede do Campus Paranaguá,             

mais especificamente no bloco didático onde estão concentrados os laboratórios de           

informática. Além disso, este trabalho visa dar suporte aos profissionais de           

Tecnologia da Informação (TI) no que tange a visualização sobre os tipos de tráfego              

que entram e saem da rede. Para isto, são necessário recursos e ferramentas que              

auxiliam esse trabalho. A correta utilização das ferramentas pode render          

informações importantes que visam auxiliar os profissionais de TI a resolver           

problemas na rede e garantir o bom funcionamento da mesma. Entre as ferramentas             

utilizadas neste trabalho destacam-se o Ntop e o Wireshark. Ambas oferecem           

recursos para capturar e classificar o tráfego de rede baseados em diversos            

critérios, tais como: protocolos, endereços de origem e destino, portas de           

comunicação, entre outros.  

 

Palavras-chave: Redes de Computadores. Monitoramento de tráfego.       

Gerenciamento de redes. Ferramentas de monitoramento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

Com o avanço no uso das redes, é necessário fazer um planejamento e             

gerenciamento, tendo como importância assegurar o funcionamento dos elementos         

da mesma de forma eficaz. Assim sendo, é necessário controlar e monitorar as             

redes para que tudo funcione corretamente como planejado, desta maneira, evitando           

lentidão, quedas e demais problemas na rede.  

Em levantamento feito junto ao setor de T.I. d Campus Paranaguá, foi            

constatado que as redes de dados não possuem ferramentas de monitoramento do            

tráfego de rede. Devido essa situação, foi pensado em um meio de ajudar a              

implementar um sistema que forneça informações sobre a rede. Com a utilização            

cada vez mais intensa da rede, ela acaba se tornando lenta, atrasando o acesso à               

sites, entre outros. Isso acaba afetando os alunos, professores e profissionais da            

área de Tecnologia da Informação.  

O projeto tem como meta monitorar e caracterizar o tráfego de rede e, por              

consequência, registrar eventos de natureza anômalos. Para isso, é realizado a           

coleta e tratamento de dados sobre o tráfego de rede.  

Para tal, são utilizadas ferramentas que tem como foco descobrir os dados,            

trazendo essas informações através de valores numéricos e gráficos. Assim, é           

possível obter e classificar as informações que trafegam no campus,          

especificamente no bloco didático, onde estão localizados os laboratórios de          

informática. Com isso, é gerada uma documentação dessas informações e, com os            

resultados, a implantação e a operacionalização das ferramentas de inspeção de           

dados no campus. 

 

 



 

1.2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é caracterizar o tráfego de rede visando identificar            

os possíveis problemas que acontecem na comunicação do fluxo de redes. Para            

isto, são utilizadas ferramentas que atuam na coleta, armazenamento e          

processamento dos dados trafegados na rede. A partir disso, é esperado identificar            

tráfego não conhecido. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

O trabalho se inicia no capítulo 1, onde se faz a introdução do trabalho,              

explicando o ambiente e a situação da atuação da pesquisa. Em seguida, no             

capítulo 2, é feita menção da visão geral do projeto, mencionando o ambiente,             

contexto e os requisitos que são necessários para o desenvolvimento. O capítulo 3,             

desencadeia o plano do projeto, ou seja, as distribuição de tarefas, funções, análises             

e estruturas organizacionais da pesquisa. 

O capítulo 4, é constituído pelo o desenvolvimento do trabalho, com as             

definições e métodos, contendo também todas as etapas realizadas desde o início            

ao fim e as ferramentas utilizadas. Neste tópico comenta-se sobre os resultados que             

foram obtidos com a realização deste trabalho. Em seguida, o capítulo 5, apresenta             

as considerações finais. O capítulo 6, as referências bibliográficas, e por fim, o             

último capítulo apresenta os apêndices e anexos que foram utilizados na realização            

do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. VISÃO DO PROJETO  

2.1. Ambiente do Usuário  

As redes de dados do Campus não possuem, atualmente, ferramentas de           

monitoramento de tráfego de rede. Desta forma, os profissionais de TI atuam            

sempre de maneira responsiva e não pró-ativa. Assim, problemas de rede são            

solucionados com demora causando prejuízos aos usuários. 

 

2.2. Declaração do Problema  
 

O problema de Não haver nenhum tipo de controle sobre o 

tráfego e monitoramento de rede do Campus 

Paranaguá, mais especificamente do bloco 

didático. 

afeta Os profissionais de TI e os usuários da rede. 

o impacto do qual é A falta de informações e controle do tráfego 

de rede no campus. 

uma solução 

bem-sucedida deveria 

Elaborar e desenvolver pesquisas acerca das 

ferramentas de monitoramento de rede a fim 

que estas possam classificar e caracterizar o 

tráfego de rede do bloco didático. 

Quadro 1 - Declaração do Problema. 

 

 



 

2.3. Declaração da Solução ou Projeto (Hipótese) 
 

Para Os profissionais da área de TI 

Que Necessitam da caracterização do tráfego de rede 

O projeto É uma trabalho de pesquisa 

Que Visa caracterizar e monitorar os tráfegos de rede        

do IFPR - Campus Paranaguá  

A menos que Houvesse outras pesquisas existentes 

Nosso produto Terá as informações de forma precisa.  

Quadro 2 - Declaração da Solução ou Produto. 

2.4. Resumo dos Interessados 

 Nome Descrição Responsabilidades 

Técnicos da  

Tecnologia da  

Informação. 

Assegura que o   

trabalho será  

implementado para  

resolução de  

problemas de  

gerenciamento de  

redes. 

Monitora os resultados do    

projeto. 

Aprova a implementação das    

Ferramentas. 

Aprova o trabalho/projeto de    

pesquisa. 

 

Quadro 03 – Interessados. 

 

2.5. Contexto do Projeto 
Com o aumento do número de dispositivos conectados na rede do Instituto,            

torna-se necessário o monitoramento de tráfego. Por conta disso o projeto           

fundamenta-se na área de redes de computadores, para os profissionais de setor de             

TI do campus. Visto que a demanda de serviços solicitados aos técnicos do campus              

 



 

é alta, acaba que os profissionais não possuem tempo hábil para lidar com essas              

especificidades de rede, tendo assim que prolongar o tempo de pesquisa e            

manuseio das ferramentas. Então, o projeto visa ajudar no gerenciamento de rede,            

principalmente no monitoramento da mesma, visando impossibilitar que ocorram         

problemas para os técnicos da área. Além disso, é esperado que o trabalho possa              

ajudar melhorando o desempenho da rede. 

 

2.6. Premissas e Dependências 
Todos os sistemas que estão sendo utilizados estão disponíveis em forma de            

software livre, então o projeto fica sendo dependente apenas das estruturas físicas,            

como as disposições de computadores para análises do tráfego, roteadores, switchs           

e as instalações de rede de Internet do campus. 

 

2.7. Requisitos Funcionais e Recursos 

Os requisitos funcionais do projeto, consiste basicamente, em racks com          

switchs e hubs que integra com toda a rede de infraestrutura montada para             

satisfazer a conexão de redes, utilizando a internet, que está situada e montada na              

sala técnica do campus, denominada CPD. Outro requisito que é importante           

salientar diante o processo de execução do projeto, é a própria infraestrutura do             

campus e os servidores da Instituição, que possibilitam o acesso a ferramenta de             

inspecionar a rede e também o acesso a ferramentas que se executam para             

monitorar o tráfego e fluxo de rede do campus. Assim, listam-se todos os recursos              

que se tornaram necessários para o desenvolvimento do trabalho proposto:          

Rede/Internet, computadores, switchs, hubs, ferramentas de inspeção (NTOP,        

TCPDUMP e Wireshark) e a própria infraestrutura do campus para o cumprimento            

das tarefas. 

 

2.8. Alternativas 
O projeto não foi estudado e nem implementado por outros. 

 



 

 

 

 

 

3. PLANO DO PROJETO 

3.1. Estrutura Organizacional da Equipe do Projeto 
A estrutura do projeto consiste na pesquisa, implementação, gerenciamento e          

análise dos dados, na qual os desenvolvedores são responsáveis, tendo como           

supervisionamento o orientador do trabalho. 

 
Figura 01 : Estrutura Organizacional 

 

3.2. Interfaces Externas 
Não existem ligações com interfaces externas. 
 

3.3. Funções e Responsabilidades da Equipe do Projeto 
 

 



 

Pessoa Função  

Luiz Felipe Viana Antonio 

Desenvolvedor do Projeto. 
Pesquisador do Projeto. 
Implementador de Ferramentas de Inspeção. 
Gerenciador de Ferramentas de Inspeção. 
Analista de Resultados. 
 
 

Sabrina do Amaral Rosa 

Desenvolvedor do Projeto. 
Pesquisador do Projeto. 
Implementador de Ferramentas de Inspeção. 
Gerenciador de Ferramentas de Inspeção. 
Analista de Resultados. 
 

Diego Jonathan Hoss 
Orientador do Projeto de Pesquisa. 
Revisor de Projeto. 
 

Quadro 04 - Funções e responsabilidades. 

3.4. Análise de Riscos  
O projeto é dependente das ferramentas que foram escolhidas, ou seja, se            

ocorrer problemas no funcionamento destes, põe em ameaça toda a captura do            

tráfego. Também se torna dependente da internet da instituição, pois se torna            

necessário para que possa analisar o tráfego, sem isso não há o que se observar.               

Contudo, os riscos podem ser minimizados com antecedência se avisados, já que a             

captura dos protocolos e o uso das ferramentas não é contínuo, mas sim, durante              

um determinado período de tempo.  

 

3.5. Cronogramas 
T1: Estudar sobre conceitos de gerência e monitoramento de rede. 

T2: Estudar sobre ferramentas de monitoramento de rede. 

T3: Analisar o cenário atual da infraestrutura de rede e serviços de TI do              
Campus. 

T4: Implementar ferramentas de monitoramento. 

 



 

T5: Coletar e validar as informações sobre o tráfego de rede. 

T6: Analisar e apresentar os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

Fases do Projeto FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Elaboração do Pré Projeto  x  x                   

T1    x x                  

T2    x x  x                

T3     x                 

T4   x x x x      

Pré-Banca          x  x           

Artigo do SEMEPI        x x  x            

T5        x x  x  x  x   x x    
T6               x  x   x  

Entrega do TCC                    x  x 
Quadro 05 - Cronograma. 

3.6. Recursos do Projeto 

As experiências para o desenvolvimento do projeto se deram a partir das            

aulas de Redes de Computadores, lecionadas para turma no terceiro ano do ensino             

médio, e algumas matérias de informática que fizeram com que buscássemos algum            

tema no ramo. Também contou o conhecimento do professor orientador nessa área.            

Então, foram necessários estudos para ter como base a estrutura escolhida para o             

projeto, como a as ferramentas de inspeção de dados de tráfego de rede. E todo o                

trabalho se deu entre os pesquisadores e o orientador, visto que os mesmos são              

essenciais para execução do projeto, desde a escolha concreta do tema até a             

conclusão das pesquisas. 

 

 



 

3.7. Orçamento 

O orçamento previsto para o projeto consiste em ser gratuito, pois serão            

utilizados recursos disponibilizados pela instituição e o manuseio de softwares livres,           

sendo assim livres de custos posteriores. O computador utilizado para a instalação            

das ferramentas é reutilizado de um dos laboratórios do campus.  

 

3.8. Repositório 

O computador que está sendo usado para execução das ferramentas se           

encontra na sala de servidor do eixo de I.C., denominada NTI, onde o acesso é               

restrito a apenas pessoas autorizadas ou vinculadas ao projeto. A documentação de            

todo o trabalho está concentrada num repositório privado do Google Drive que está             

compartilhado com os envolvidos no projeto. 

 

3.9. Análise de viabilidade 
Projeto viável, pois, foi efetuada a conclusão do estudo e descoberta do            

protocolo. Porém, a ideia inicial trazia algo maior que o completado, mas não foi              

finalizada devido ao curto prazo de tempo que começou a ser trabalhada, visto que a               

maior parte de tempo foi dedicada ao estudo das ferramentas sobre como utilizá-las             

corretamente.  

Apesar da proposta inicial se encontrar incompleta, esse trabalho alcança boa           

parte de seu objetivo, demonstrando a capacidade de serem criados futuros projetos            

partindo deste. Trazendo um resultado com a viabilidade maior para sugestões e            

implementações baseadas neste estudo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

4.1 Revisão da Literatura  

As redes de computadores são caracterizadas pela interligação entre dois ou           

mais computadores que são capazes de realizar a troca de informações. Para isto,             

são utilizados recursos de hardware ou outro meio, como cabos de fibra óptica,             

linhas telefonicas, ondas de rádio, sinais de satélite e sinalização infravermelho           

(MOTTA FILHO, 2013). 

Para que esteja sempre disponível, as redes de computadores necessitam de           

gerenciamento. Segundo Saydam (1996), o gerenciamento de rede inclui o          

oferecimento, a integração e a coordenação de elementos de hardware, software.           

Além disso, o papel de humano é necessário para monitorar, testar,           

consultar,configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos da rede, e de           

elementos, para satisfazer as exigências operacionais, de desempenho e de          

qualidade de serviço em tempo real a um custo razoável. 

Uma das etapas importantes no gerenciamento de redes, é a análise do            

tráfego. O tráfego é a troca de informações entre o servidor e os computadores. A               

partir disso, podem ocorrer situações no qual sem o monitoramento não é possível             

reconhecer se há algum problema  (ROSS & KUROSE, 2010).  

Assim, a importância da análise de tráfego possibilita a detecção de           

problemas que se encontram em uma rede e onde eles estão (MOTTA FILHO,             

2013). 

Outro aspecto não menos importante é o monitoramento de rede. Ele ocorre            

pela verificação da funcionalidade de serviços, equipamentos e processos existentes          

numa mesma infraestrutura, podendo ser classificadas em modelos empresariais ou          

residenciais. Por isso, o monitoramento de redes se torna fundamental para           

 



 

assegurar um desempenho constante e garantir qualidade aos serviços prestados          

(BENICIO, 2015). 

O monitoramento pode ser dividido em quatro sub-etapas que atuam no           

tráfego de dados da rede, sendo elas a coleta, armazenamento, processamento e a             

apresentação (HOSS, 2015, Apud. Brownlee et. al., 2014). 

Para atender a essas atividades é necessário o uso de ferramentas que            

atendem ao monitoramento completo dos dados. A partir desses requisitos, foram           

selecionadas as ferramentas que auxiliam na execução do trabalho, sendo elas o            

Wireshark, NTOPng/NTOP e TCPDump, descritas na seção 4.2. 

4.1.1 Protocolos  

Um protocolo é um conjunto de regras sobre como irá ocorrer a comunicação             

entre os dispositivos conectados à rede. Isto é, o protocolo é a linguagem de              

comunicação entre um ou mais computadores. Há vários tipos de de protocolos de             

rede, eles variam de acordo com a função desempenha (ROSS & KUROSE, 2010). 

Para que haja a comunicação entre os computadores da rede, são utilizados            

um conjunto específico de protocolos. Eles atuam com o conceito de camadas. Isto             

é, para cada nível da comunicação há um protocolo responsável pela comunicação.            

As camadas variam de 1, sendo a camada mais baixa e vinculada ao meio físico, até                

a camada 5, onde os protocolos interagem com as aplicações de rede (COMER,             

2007).  

Neste sentido, os protocolos possuem fases que são sistematizadas através          

de trocas de informações, tráfego e controle. As suas principais funções são o             

endereçamento (camada 3 via protocolo IP), numeração sequencial,        

estabelecimento da conexão, confirmação de recepção, controlamento de erros,         

retransmissão (camada 4, via protocolo TCP), conversão de código e tratamento de            

dados (camadas 5, via HTTP). Todas as funções, de maneira geral, desempenham            

suas atividades de forma sequencial, até se realizar todo o processo.  

 



 

Para este trabalho, são necessários conhecimentos sobre os protocolos TCP          

(camada 4) e FTP (camada 5), descritos a seguir. 

4.1.2 TCP (Transmission Transfer Protocol) 

 O protocolo TCP, é um dos principais protocolos utilizado em redes de            

computadores, é onde se baseia a Internet e tem sua função de transporte, que por               

sua vez é orientado a conexão que garante confiabilidade na entrega de dados             

fim-a-fim em cima de redes não confiáveis (DE OLIVEIRA, 2007).  

 

4.1.3 FTP (File Transfer Protocol) 

O protocolo denominado FTP (File Transfer Protocol), tem como função e           

objetivo de transferir arquivos de todos os tipos por meio das redes de             

computadores Este protocolo tem como característica a confiabilidade que realiza          

suas tarefas e a eficiência da mesma. O FTP é um protocolo da camada 5               

(aplicação). Ele atende as requisições nas portas de dados (20), e controle (21). 

 

4.1.4 Portas 

Ná área de redes possui portas de comunicação, que são softwares que            

realizam um processo específico nas comunicações. As portas possuem um número           

de 16 bits, ou seja, ele pode variar de 0 a 65.535, que são o número de portas                  

disponíveis que se pode gerar. E cada porta possui um endereço IP associado.  

 

4.2 Materiais e Métodos 

4.2.1 Ferramentas 

Para ter a possibilidade de monitoramento e da caracterização de tráfego é            

necessário utilizar ferramentas que auxiliam e fazem o reconhecimento dos dados. A            

ferramentas utilizadas são o NTOPNG, Wireshark e TCPdump. Essas três          

ferramentas funcionam de modo semelhante mas, ao mesmo tempo, se          

 



 

complementam para ter um resultado final contendo o máximo de informações           

possível. 

4.2.2  NTOP 

Ao gerenciar um determinado tipo de rede, necessitamos da utilização de           

ferramentas que façam o gerenciamento e monitoramento da rede e dê informações            

necessárias para caracterização do tráfico. Uma das ferramentas utilitárias para          

esse tipo de estudo é o NTOP (GASPARY, 2001). 

 
Figura 02: Logo da ferramenta NTOP. 

 

O NTOP é uma ferramenta de software livre que pode ser utilizada nos             

sistemas operacionais Unix e Windows, que tem como característica gerenciar e           

monitorar redes de computadores. Ele oferece um relatório detalhado do          

monitoramento e do gerenciamento do tráfego de rede de computadores. Essa           

ferramenta de monitoramento possui diversos recursos que demonstram todos os          

tráfegos através de gráficos e informações complementares para o detalhamento.  

O acesso e utilização da ferramenta é feito com um web browser via             

endereço IP da máquina que hospeda o NTOP na porta 3000 (por padrão). Ao              

acessar a ferramenta, é possível navegar nas informações de tráfego que ele            

disponibiliza e ter um snapshot da situação da rede. Sua configuração também é             

feita via browser. 

Sua interface é de fácil navegação com elementos dispostos de forma           

simples. Adicionalmente, ela traz também um painel com as informações de           

estatísticas de rede, onde pode-se analisar, de forma rápida, o fluxo de dados da              

rede. 

 

 



 

4.2.3 Wireshark 

 O Wireshark é um programa que captura e analisa o tráfego de rede,             

permitindo diversas formas de organização ou apresentação de que foi capturado           

(FARRUCA, 2009). Através desta aplicação é possível controlar o tráfego de uma            

rede e monitora a entrada e saída de dados do computador, em diferentes             

protocolos, ou da rede à qual o computador está ligado. 

 
Figura 03: Logo da ferramenta Wireshark. 

 

Também é possível controlar o tráfego de um determinado dispositivo de rede            

numa máquina que pode ter um ou mais desses dispositivos. Se você estiver numa              

rede local, com micros ligados através de um hub ou switch, outro usuário pode usar               

o Wireshark para capturar todas as suas transmissões. 

 

4.2.4 TCPDump 

O TCPDump é um software livre de análise de pacotes por linhas de             

comando, e possui bibliotecas que são executadas na linguagem C/C++, para a            

captura de tráfego de rede.Também permite que se exiba em TCP/ IP, os pacotes              

de dados sendo recebidos ou transmitidos em uma determinada rede de           

computador. 

 
Figura 04: Logo da ferramenta TCPDUMP. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo


 

O TCPdump tem como principal função capturar os pacotes que estão           

passando na rede criando um arquivo e armazenando as informações de pacote            

(origem, destino e IP), que depois podem ser analisadas por uma ferramenta            

auxiliar. 

Apesar de não ter uma interface amigável, essa ferramenta possui o objetivo            

de otimizar o tempo  da captura evitando perda de dados. 

 

4.3 Etapas Desenvolvidas 1 

Na primeira etapa, foram realizadas pesquisas que visam abordar o tema           

proposto e analisadas as ferramentas necessárias para a pesquisa. O trabalho           

interagiu com as técnicas e a estruturas das redes utilizadas no campus, tais como              

no bloco administrativo e bloco didático, que se encontra o foco da pesquisa.             

Também foi estudado as definições do ramo e as ferramentas de inspeção. Além             

disso, foram registradas as demandas acerca do monitoramento do tráfego por parte            

dos profissionais de TI do Campus Paranaguá. 

Neste sentido, foi criado um esquema de captura e monitoramento do tráfego            

que visa monitorar a rede bem como criara mecanismos para identificar           

comunicações cujos protocolos são ditos como conhecidos e que trafegam na rede            

interna. A estrutura proposta e elaborada no projeto. Consiste-se no esquema           

apresentado na Figura 05. 

 



 

 

Figura 05 -  Esquema do ambiente atual 

Como ilustrado na Figura 5, este trabalho visa, inicialmente, capturar o tráfego            

de rede gerado pelos computadores localizados no bloco acadêmico. Para tal, o            

tráfego é enviado para um equipamento central chamado switch. Este equipamento           

possui uma interface que espelha (copia) todo o tráfego que chega do bloco             

acadêmico para outra interface de rede. A partir disto, é possível conectar um             

computador nesta interface para receber o tráfego de rede e capturá-lo. A máquina             

utilizada neste trabalho é reutilizada de um dos laboratórios do campus, assim não             

tendo gastos posteriores com a mesma. Nesta máquina foram instaladas as           

ferramentas NTOP e TCPDUMP para que fosse possível obter os resultados da            

captura do tráfego de rede. O computador possui processador AMD com 4GB de             

memória RAM e 250GB de disco rígido, composto por duas interfaces de rede. 

A partir dos dados capturados, é possível acessá-los a fim de monitorar o             

tráfego bem como efetuar pesquisas para identificar comunicações cujos protocolos          

não são conhecidos. 

 



 

4.4  Etapas Desenvolvidas 2  

4.4.1 Experimentos 

O primeiro passo para a parte prática do projeto foi realizar a captura             

simultânea por meio de duas ferramentas (NTOP e TCPDUMP), armazenando as           

capturas na máquina que contém as ferramentas instaladas, isso gerou o arquivo            

para ser estudado pelo Wireshark. A captura foi feita em um dos horários que              

contém um fluxo maior do tráfego na rede. 

Após ter sido realizada a captura de todo o tráfego, foi feito o recorte de uma                

comunicação específica para poder ser feito o estudo desse protocolo, por não            

haver condições de tempo hábil para examinar todas as comunicações. De todos os             

protocolos desconhecidos envolvidos, havia um protocolo que se destinava ao IP           

10.20.2.16 e possuía uma quantidade maior de tráfego, sendo esse modo da            

seleção do protocolo a ser trabalhado. 

 

4.4.2 Resultados 

Após realizar a captura contida pelo tráfego do IP 10.20.2.16, foi aberto o 

arquivo com a ferramenta Wireshark, possibilitando a identificação de todos os 

pacotes que continham esse mesmo IP como origem/destino, conforme visto na 

Figura 6. 

 



 

 

Figura 06 -  Tráfego capturado. 

Na Figura 6 é possível ver a captura da comunicação envolvendo o endereço             

IP 10.20.2.16 com IPs distintos. Pode-se observar também as informações          

oferecidas pela ferramenta Wireshark. Nota-se que a primeira coluna ("No.") traz um            

número de identificação do pacote capturado. Este número é exclusivo e criado pelo             

Wireshark no momento da captura. Em seguida tem-se as colunas de "Source" e             

"Destination", que correspondem ao endereço IP de origem e destino          

respectivamente. Além disso, pode-se notar a coluna "Protocol" que indica qual           

protocolo utilizado na comunicação. As últimas colunas vistas na figura são "Length"            

e "Info", que indicam o tamanho do pacote e informações sobre o cabeçalho dos              

mesmos, respectivamente. 

A partir deste recorte da captura, foi escolhida uma comunicação cujo           

protocolo era não conhecido. O critério de escolha foi baseado no volume de tráfego              

no momento da captura. Por conta disso, a comunicação a ser explorada foi entre o               

 



 

IP 10.20.2.16 e o 10.20.18.183. A Figura 7 mostra o recorte da comunicação entre              

os dois endereços IP. 

 

Figura 07 -  Visualização do pacote 516. 

Na figura acima é possível visualizar o pacote 516 de uma comunicação que             

envolve o IP 10.20.10.183. Essa comunicação já é parcialmente reconhecida como           

FTP pela ferramenta, porém há uma outra conexão cujo protocolo não é identificado             

e tem como origem e destino os IP citados. 

É possível notar que os pacotes 515, 516 e 517 trazem no campo "Protocol" a               

informação de que trata-se de um tráfego FTP. Porém, os pacotes 518, 519 e 520               

não identificam a comunicação. Apenas indicam tratar-se de uma comunicação TCP,           

porém, sem apontar a aplicação. 

 



 

Ao analisar o pacote 516 (Figura 8) no campo "Info" nota-se um comando de              

requisição do modo passivo (Request: PASV). Isto significa, segundo a definição do            

protocolo FTP, que há um pedido para uma nova requisição a ser estabelecida. 

 

 

Figura 08 -  Resposta ao pacote 517. 

A requisição é respondida no pacote 517 (Figura 8). Ao ser explorado, o             

pacote mostra em seu conteúdo a indicação da porta que será utilizada na             

comunicação (9040). Isto significa que quem respondeu o pacote (10.20.2.16) está           

apto a receber uma nova comunicação na porta indicada. 

A Figura 9 mostra o pedido para a nova conexão entre os IPs 10.20.2.16 e               

10.20.18.183. 

 



 

 

Figura 09 -  Novo pedido de conexão. 

Ao analisar o pacote 518, pode-se constatar que é um novo pedido de             

conexão em resposta ao comando passivo (pacote 516), no qual o IP de             

10.20.10.183 estabelece a conexão na porta 9040 que foi indicada nos detalhes de             

confirmação na mensagem 517. 

É possível concluir, portanto, que a conexão estabelecida no pacote 518           

trata-se de uma continuação da comunicação anterior, porém, em um novo modo            

(passivo) e em uma nova porta. Desta forma, é factível afirmar que trata-se de uma               

comunicação utilizando o protocolo FTP. 

4.5 Comparativos Gerais dos Resultados Obtidos 

A ideia inicial era identificar todas as possíveis comunicações cujo os           

protocolos eram desconhecidos, porém, devido o elevado período de tempo que           

levaria para examinar todos os protocolos e pelo tempo hábil disponível, infelizmente            

 



 

não foi alcançada todos os tipos de protocolos, por ser um trabalho que exige e               

requer muito a procura dos mesmos de maneira manual.  

Apesar de não ter alcançado um dos tantos objetivos, foi possível analisar as             

comunicações do IP 10.20.2.16, que foi extraído da captura de tráfego devido a um              

número maior de fluxos ocorridos nele. 

 

4.6 Comparativo entre previsto e realizado. 

O que tomou a maior parte de tempo durante a realização do trabalho foi o               

estudo de artigos e as ferramentas que são utilizadas, pois é necessário ter um              

conhecimento básico e essencial sobre eles, para obter as informações que se            

tornam fundamentais que nos auxiliam no momento da instalação, utilização e           

recolhimento dos resultados finais. Houve uns pequenos atrasos na incorporação          

das ferramentas no local devido ao difícil acesso de máquinas que estão livres para              

o uso de longo tempo. Consequentemente tendo menos tempo disponível para a            

pesquisa dos protocolos desconhecidos que foram capturados, não podendo realizar          

a descoberta de todos eles, mas somente de um. Porém, tirando essas pequenas             

falhas que ocorreram durante a formação da pesquisa, o projeto conseguiu obter            

bons resultados, ajudando assim para a finalização do trabalho de conclusão. 

 

4.7 Trabalhos Futuros 

Com o fruto deste trabalho, é possível expandir as pesquisas na área de             

Redes de Computadores através deste. Este projeto consistiu em caracterizar e           

monitorar o tráfego de rede do instituto focando principalmente em protocolos de            

rede não identificados pelas ferramentas utilizadas, e todo esse processo foi           

realizado e analisado manualmente com o emprego das ferramentas de inspeção.           

Contudo, uma proposta de possível trabalho futuro, seria elaborar maneiras de           

automatizar esse processo de análise de tráfego, através de scripts feitos e            

 



 

elaborados em uma linguagem brasileira de programação, que é denominada LUA.           

Esta linguagem é aceita em uma das ferramentas que foi manuseada, o NTOP. 

Outro exemplo de possível trabalho futuro é a comparação do tráfego de rede             

e o desempenho dos alunos, verificando a relação: uso da rede x produtividade dos              

alunos em sala de aula, especificamente em aulas de matérias técnicas onde ocorre             

a utilização dos laboratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até aqui foi possível compreender a importância de monitorar e caracterizar o            

tráfego de rede em um ambiente acadêmico, utilizando ferramentas que dão o            

máximo de apoio para executar essas funções. Este trabalho visa cooperar com os             

envolvidos da área da TI levando a encontrar novos meios de melhorar o             

gerenciamento de redes do Instituto. 

 



 

Com o decorrer do trabalho, foi possível identificar protocolos que são           

desconhecidos por algumas ferramentas e catalogar na documentação, tornando-os         

conhecidos a partir do momento da criação deste.  

Esse projeto tem o grande potencial de poder ser aperfeiçoado por próximos            

desenvolvedores nessa área, tendo como base o próprio projeto e seguindo breves            

sugestões de próprio documento, ou até mesmo instruções de alguém externo ou            

próximo ao projeto. 

Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo dessa jornada, esse trabalho          

trouxe a motivação de continuar e persistir para alcançar os objetivos. O crescimento             

e o amadurecimento individual que este trabalho trouxe vai ser levado para o resto              

da vida, tendo em vista toda a dificuldade e responsabilidade que foi exigida para a               

conclusão do mesmo, e todos os obstáculos que foram superados durante esta            

trajetória. 

Encerramos com a frase que segundo escreveu o poeta José de Alencar, “O             

sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um             

objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo             

fará coisas admiráveis.” 
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7. APÊNDICE E/OU ANEXOS 

Neste tópico é posto alguns estudos feitos durante a realização do trabalho            

que de alguma maneira acrescentaram para a formação do mesmo. Contém           

materiais de visitas técnicas a infraestrutura do campus, relatórios de estudos, e            

resumos de artigos estudados. 

 

 



 

7.1. Relatório de Visita técnica 
Na Segunda-feira (16/04), visitamos juntamente com o professor as salas que           

compõe o sistema de redes do Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá. No             

primeiro instante visitamos o datacenter do instituto, que está localizado no atual            

bloco administrativo no piso inferior. Na sala observamos como funciona o sistema            

de rede e suas distribuições e também o controle do uso de Internet no campus. As                

distribuições ocorrem de acordo com as necessidades de determinado bloco. E é            

subdividido em redes, como por exemplo, o bloco acadêmico que recebe a rede da              

rede matriz que se situa no bloco administrativo. Lá, se controla o limite de uso de                

dados de rede de cada terminal de internet e roteadores, como também o wireless.              

O funcionamento da rede, possui um controle superficial dos dispositivos que estão            

conectados a ela e os alguns destinos que estão sendo acessados, porém não tem              

o controle total da rede. 

 
Figura 12 -  Setor de redes do campus. 

 
No segundo instante visitamos as salas de Telecom do bloco acadêmico, que            

são os locais de distribuição de rede para todo o bloco. Essa distribuição está              

 



 

separada na parte inferior e superior do bloco, mas as mesmas obtém a Internet de               

um único cabo que se subdivide. Lá vimos que as salas possuem os cabos que               

fazem a distribuição para todos os laboratórios e salas de aulas do campus. 

Por fim, finalizamos a visita com essas salas, conversando de como           

poderíamos elaborar o nosso trabalho de conclusão, em cima da realidade em que             

se situa o instituto. Portanto, visando e focando no tema do nosso trabalho e como               

instalaremos os sistemas que serão necessários para realização da pesquisa, que           

serão colocados na sala do NTI. 
 

7.2.  Artigo de estudo de sFlow e NetFlow/IPFIX 
Ambos os protocolos foram projetados para serem incorporado em         

dispositivos de rede física, como roteadores e switches onde o tráfego da rede está              

fluindo. A fim de manter com as crescentes velocidades de rede, sFlow nativamente             

implementa amostragem de pacotes para reduzir a carga no sonda de           

monitoramento. Enquanto a amostragem de fluxo e de pacotes é suportados no            

NetFlow / IPFIX, os administradores de rede tentam evite esses mecanismos para            

ter um tráfego preciso medição. 

 

● Ferramentas de monitoramento 

Utiliza-se ferramentas de monitoramento para a identificação de possíveis          

gargalos e problemas de segurança, ao fornecer informações precisas para          

solucionar a causa. Isso significa que, enquanto o NetFlow/O sFlow pode provar            

uma análise quantitativa em termos de tráfego volume e as portas TCP / UDP em               

uso, eles não conseguem relatar a causa dos problemas. 

 

● Resultado 

São tradicionais os dispositivos de monitoramento de tráfego baseados em           

dispositivos que precisam ‘sondas’ de monitoramento constituído em software que          

aumentam a visibilidade no nível do usuário e do aplicativo. Como esta atividade não              

 



 

podem ser executados no nível da rede, os pobres de software são instalados nos              

servidores físicos / virtuais onde os serviços são forneceu.  

 

 

 7.3. Relatório de estudo sobre NTOPng 

 O principal objetivo do ntopng é a capacidade de fornecer uma visão em             

tempo real do tráfego de rede, fluindo em grandes redes, e fornece análise dinâmica              

capaz de mostrar os principais indicadores de desempenho e também a análise de             

causa das raízes de gargalo. 

Chamado ntop (e, portanto, o nome ntop próxima geração ou ntopng) e            

introduzido pela primeira vez em 1998. Quando o ntop original foi projetado, as             

redes foram significativamente diferentes. 

Considerando que apenas suporte limitado ao protocolo não-IP é necessário, v4 e o             

v6 precisam de métricas adicionais e mais precisas, pois incluem a perda de             

pacotes, retransmissões e latência de rede. 

 

● Protocolos de aplicação 

Enquanto os protocolos não-IP basicamente desapareceram, protocolos de        

aplicação têm aumentado significativamente e eles ainda mudam rapidamente à          

medida que novas aplicações populares aparecem (por ex. Skype). A porta UDP /             

TCP da associação com um aplicativo protocolo não é mais estático, portanto, a             

menos que outras técnicas, tais como DPI (Deep Packet Inspection), identificando           

aplicativos baseados em portas não são confiáveis. 

 

● Transport Layer Security 

 Como o TLS está se tornando invasivo e não mais limitado a HTTP seguro,              

rede os administradores precisam de visibilidade parcial da criptografia         

comunicações. 

 

● O protocolo HTTP  
 



 

 O protocolo HTTP mudou muito, pois não é mais usado para transportar,            

como originalmente projetado, apenas hipertexto. Agora é usado para muitos outros           

fins, incluindo streaming de áudio/vídeo, invasão de firewall e em muitos protocolos            

peer-to-peer. Isso significa que hoje HTTP não mais identifica apenas as atividades            

relacionadas à Web e, sistemas de monitoramento precisam caracterizar o tráfego           

HTTP em detalhe. 

 

● Dados de monitoramento 

 Todos os dados de monitoramento devem estar imediatamente disponíveis,         

com contadores de tráfego atualizados em tempo real sem medição latência, e            

contadores medianos que são típicos de arquiteturas de sonda/coletor. 

 

● O monitoramento de tráfego deve ser total  

 Enquanto muitas aplicações estão agora explorando GPUs ou adaptadores         

de rede aceleradas, monitoramentos ambientes virtuais e em nuvem exigem puro           

software aplicativos que não dependem de hardware específico e isso pode ser            

migrado, conforme necessário, pelas VMs. 

 

● Mecanismo de monitor com script e multi-thread 

 Para que páginas web dinâmicas podem ser criadas e acessadas por           

múltiplos clientes simultaneamente. 

 

● Motor de monitoramento eficiente 

 Não apenas em termos de pacote capacidade de processamento, mas em           

sua capacidade de operar gama de computadores, incluindo sistemas incorporados          

de baixa potência bem como servidores high-end multi-core. Suporte de low-end           

sistemas é necessário, a fim de incorporar o ntopng em dispositivos de rede, como              

roteadores baseados em Linux. 

 

● Arquitetura de software de ntopng 

 



 

a. Codificado em C ++ 

b. O ntopng é dividido em quatro camadas de software: 

i. Camada de dados de ingresso. 

ii. Motor de monitoramento. 

iii. Mecanismo de script. 

iv. Camada de dados de saída. 

c. Interface libpcap. 

d. Interface PF_RING. 

e. Interface ØMQ. 

f. As complexidades dos padrões de fluxo não são propagadas para ntopng. 

g.Qualquer evento de rede não fluente pode ser coletado usando este mecanismo. 

 

7.4. Relatório de estudo sobre mecanismo de monitoramento 
● Os dados são consolidados no mecanismo de monitoramento do         

ntopng. 

Este componente é implementado como uma única classe C ++, que é            

instanciado, por interface de ingresso, a fim de evitar gargalos de desempenho,            

devido ao bloqueio quando múltiplas interfaces estão em uso. 

 

● Os dados de monitoramento são organizados em fluxos e hosts. 

Onde por fluxo queremos dizer um conjunto de pacotes com a mesma 6-tupla             

(VLAN, protocolo, IP / origem da porta / destino) e não como definido em              

paradigmas de monitoramento baseados em fluxo, onde os fluxos têm propriedades           

adicionais (por exemplo, duração do fluxo e exportar). 

I. Quando um pacote pertencente a um novo fluxo é recebido. 

 



 

II. Os contadores de fluxo e host são atualizados de acordo com os            

pacotes recebidos. 

III. Ntopng limpa os fluxos que ficaram ociosos por um while. 

IV. Hosts sem fluxos ativos que também ficaram inativos por algum tempo           

também são removidos da memória.  

V. É possível especificar se os dados armazenados são persistentes ou          

temporários. 

VI. O ntopng pode explorar os mecanismos de publicação / assinatura          

oferecida por redes. 

VII. Todos os objetos podem ser serializados em JSON. 

VIII. Além do DPI, o ntopng é capaz de caracterizar o tráfego com base na              

sua natureza. 

 

● Classificação do Protocolo de Aplicação vs. Caracterização de Tráfego. 

I. O ntopng integra nativamente o domínio da Internet e serviços de           

categorização, fornecidos gratuitamente aos usuários. 

II. Os serviços de categorização de domínio são fornecidos como um          

serviço de nuvem. 

● Mecanismo de Script 

I. Ntopng incorpora o Lua JIT (Just In Time), e implementa duas classes            

Lua capazes de acesso ntopng internals. 

1. Interface: acesso a dados relacionados à interface e ao fluxo e           

estatísticas de tráfego de host. 

2. Ntop: permite que os scripts interajam com o ntopng         

configuração e o cache de redes. 

II. O mecanismo de script desacopla o acesso a dados do tráfego. 

III. Esses scripts são usados para executar atividades periódicas. 

IV. O processamento motor foi projetado para fazer tráfego simples. 

 

 



 

● Script ntopng Lua simples 

I. Quando um script acessa um objeto ntopng, o resultado é retornar ao            

script Lua como um objeto de tabela Lua. 

II. Múltiplos scripts podem ser executados simultaneamente. 

 

● Egresso da camada de dados 

I. O ntopng exporta dados de monitoramento por meio do Servidor HTTP. 

II. Todos os gráficos são baseados no D3.JS. 

 

 

 

● Ntopng interface da Web em HTML5 

I. O servidor da Web incorporado, serve páginas estáticas. 

II. Páginas da Web são dinamicamente atualizados a cada segundo pelo          

código JavaScript. 

III. O ntopng pode manipular Objetos JSON nativamente. 

IV. Através de scripts Lua, é possível criar um complemento REST          

(Representational State Transfer). 

V. Com o advento do log de alta capacidade aplicativos de processamento. 

VI. Exportar em arquivos de log é executado através de Lua. 

 

● Avaliação 

I. Ntopng foi extensivamente testado por seus usuários em vários         

ambientes heterogêneos. 

II. No caso do tráfego sintético, pfsend gerou o número especificado de           

pacotes. 

III. Aumentar o número de hosts ativos também aumenta a número de           

fluxos ativos manipulados por ntopng. 

 

● Testes usando tráfego real  

 



 

I. O resultado mostra que o ntopng é capaz de monitorar carregados 10            

Gbit link sem perda e com memória limitada uso. 

II. O número de hosts monitorados afeta o ntopng desempenho. 

 

 

● Tráfego Sintético: Tamanho do Pacote / Número de Hosts vs. Pacotes           

Processados (PPS). 

I.O número de hosts e tamanho do pacote influencia o número de pacotes de              

processos. 

II.O desempenho do mecanismo de processamento do ntopng 

III.As redes geralmente não tenham mais do que alguns milhares hosts ativos. 

 

 

● Balanceamento de Tráfego de Cópia Zero 

Figura 13 -  Exemplo de balanceamento de tráfego. 

 

I. A biblioteca chamada libzero. 

II. O balanceamento respeita a dupla de fluxo. 

III. Esta aplicação pode criar muitos ingressos 

IV. É possível equilibrar o tráfego de ingresso 

V. Permite o tráfego simultâneo de processamento 

 


