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Abstract. This work presents the implementation of an IPS solution (Intrusion Prevention 

System) based on the integration of Snort and Iptables. This integration was accomplished 

through the implementation of a communication protocol, so that both technologies can 

communicate in order to compose a whole security solution. Besides the specification of the 

protocol, this work extended the Snort IDS functionality. The results of the work are presented 

together with its limitation and future extensions.  

 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar a implementação de uma solução de  IPS 

(Intrusion Prevention System) baseada na integração Snort e Iptables. Esta integração foi 

realizada através da implementação de um protocolo de comunicação, de forma que ambas 

tecnologias possam se comunicar compondo uma única solução de segurança. Além da 

especificação do protocolo, este trabalho estendeu a funcionalidade da plataforma Snort. Os 

resultados do trabalho são apresentados, juntamente com suas limitações e trabalhos futuros. 

 

1. Introdução 

Atualmente os ataques eletrônicos (cyberattacks) têm crescido tanto em diversidade quanto em 

complexidade [CERT 2003]. Neste contexto, tecnologias de segurança tais como firewall, ids, dentre 

outras, devem ser utilizadas de forma integrada, visando atingir um nível de serviço que atenda aos atuais 

requisitos de segurança digital.  

Este trabalho apresenta a implementação de uma solução de IPS (Intrusion Prevention System), 

baseada em um protocolo de integração Snort  [Roesch 2003] e netfilter/Iptables[Coulson 2003]. O artigo 

está organizado como descrito a seguir. Na seção II são apresentados alguns conceitos de sistemas de 

detecção e prevenção de intrusão. O protocolo de integração está descrito na seção III. A seção IV 

apresenta alguns detalhes da implementação do protótipo utilizado para validar o trabalho. Os resultados 

alcançados, juntamente com as conclusões são apresentados na seção V. 

 

2. Sistemas de Detecção  e Prevenção de Intrusão  

Desde a década de 80 os sistemas de detecção de intrusão tem sido utilizados, sendo o modelo de Denning 

[Denning, 1987] o precursor para o desenvolvimento de arquiteturas de IDS. Esse modelo foi aplicado na 

construção de um IDS chamado IDES (Intrusion Detection Expert System) e descrito em [Denning, 1987]. 

Outras implementações baseadas neste modelo podem ser encontradas em [Cooper 2002] e [Lunt 1993].  

Uma evolução no conceito de IDS tem sido proposta, originando uma nova classe de aplicações 

chamada de sistemas de prevenção de intrusão (IPS - Intrusion Prevention System) [Dinesh 2002]. Um 

IPS herda todas as características e funcionalidades do IDS, contudo, agrega um comportamento ativo, ao 

5° WSL / 5° FISL 67



contrário do modelo passivo inerente ao IDS. Desta forma, um IPS além de detectar eventos suspeitos, 

toma decisões em forma de contramedidas ao concluir que o ambiente protegido está sob ataque [Bobbi 

2003]. Atualmente, soluções de IPS são compostas de filtro de pacotes (firewalls) e mecanismos de 

detecção de intrusão (ids), ambos trabalhando de forma integrada. Com isso, ao detectar eventos 

considerados nocivos, o IPS pode usar as funcionalidades de bloqueio, presente no seu firewall, para 

interromper o progresso de uma invasão/ofensiva [Timothy 2003].  

A fim de criar uma solução de IPS baseada em software livre, implementou-se um protocolo de 

comunicação cujo objetivo foi a integração do Snort com Iptables, compondo uma única solução de 

segurança que contemple as funcionalidades presentes em um IPS. 

 

3. Protocolo de integração Snort e Iptables (FWIDSP) 

O propósito do protocolo implementado (fwidsp) é suportar as principais mensagens utilizadas para 

integrar Iptables e Snort para fins de IPS. Sua representação de dados foi especificada em linguagem 

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) [ITU-T | ISO/IEC 2002], a mesma utilizada nas IETF/RFCs 

(request for Comments). O modelo de comunicação definido é não-orientado a conexão com confirmação, 

utilizando o UDP como protocolo de transporte. A comunicação inicia-se sempre a partir do Snort, através 

de uma pdu fwidsp endereçada ao Iptables.  

A detecção de uma tentativa de ataque/invasão em curso, por parte do Snort, é o evento que inicia 

esta comunicação. Neste caso, o Snort envia uma pdu fwidsp com comandos de configuração para o 

Iptables a fim de conter ou mitigar o ataque/intrusão em progresso. Abaixo um exemplo de uma  PDU do 

protocolo, descrita em linguagem ASN.1: 

REQUEST_PDU 

IMPORTS RFC 1155
1
 

request_pdu ::= SEQUENCE { OP_ID, PORT, TIMER, INTERFACE, IP_ADDR, FORWARD_IP_ADDR, 

NAT_IP_ADDR } 

OP_ID ::= INTEGER; 

PORT ::= INTEGER; 

TIMER ::= UTCTIME; 

INTERFACE::= OCTET STRING; 

IP_ADDR ::= SEQUENCE OF { IPADDRESS SIZE 4..16 }; 

FORWARD_IP_ADDR::= SEQUENCE OF {  IPADDRESS SIZE 4..16 }; 

Descrição dos campos: 

OP_ID = Identificador da requisição fwidsp.  

PORT = Armazena uma determinada porta TCP/UDP para bloqueio/liberação (ex. 80 – http).  

TIMER = Armazena o tempo em segundos para a validade da regra definida em OP_ID. Este parâmetro é 

opcional, sendo que um valor NULL representa uma regra sem tempo de expiração. 

INTERFACE = Identifica a interface associada ao Firewall, na qual deve ser aplicada tal regra (Ex. Saída, 

Entrada, DMZ, etc.). 

IP_ADDRESS = Armazena o endereço IP a ser bloqueado/liberado. Este endereço suporta tanto IPv4 quanto 

IPv6. 

FORWARD_ADDRESS = Armazena um endereço de redirecionamento. Este endereço suporta  tanto IPv4 

quanto IPv6. 

A implementação do fwidsp buscou ser a menos intrusiva possível, evitando a necessidade de 

modificações tanto no Snort quanto no Iptables. Para isso, dois componentes de software foram 

implementados, os quais permitiram esta desejada transparência. São eles: 

                                                 
1 RFC utilizada como módulo de importação que possui tipos de dados primitivos e estruturados usados pela 

especificação do fwidsp. 

68 5° WSL / 5° FISL



• Plugin: responsável por enviar requisições fwidsp para o Iptables em resposta a eventos de intrusão 

detectados pelo Snort;  

• Agente fwidsp: responsável pela recepção das pdus, provenientes do Snort/Plugin, e execução de 

comandos no Iptables. O modelo arquitetural do IPS está apresentado na Figura. 1. 

 

Figura 1. Arquitetura proposta 

4. Prototipação e avaliação 

Para validar a arquitetura de IPS proposta, um protótipo foi implementado de forma a verificar sua 

efetividade. Para tanto, foi criado um cenário de teste contendo quatro componentes básicos: atacante 

(win98), alvo (PWS/win98), roteador/Firewall (Linux/Iptables) e IDS (Linux/Snort).  Na estação atacante 

foram usadas ferramentas disponíveis na Internet (ex. Brutus2) para a geração de ataques variados. Como 

sistema alvo foram utilizados um servidor web PWS (personal web server) com Windows 98.  

A integração do plugin fwidsp ao Snort se deu através de uma interface unix socket3 chamada 

spo_alert_unixsock(), disponibilizada pelo Snort para a sua comunicação com programas externos. A 

Figura 2 apresenta o fragmento do código do arquivo snort.c4 que define esta interface. Um alarme é 

gerado nesta interface quando da ocorrência de eventos que caracterizem tentativas de intrusão. 

 
... 

switch (pv.alert_mode){ 
          ... 

     case ALERT_UNSOCK: 

  AddFuncToOutputList(SpoAlertUnixSock, NT_OUTPUT_ALERT, NULL); 

  OpenAlertSock(); 

  break; 

     } 

... 

Figura 2. Interface Unix Socket do Snort 

Para implementar o agente no firewall um processo daemon5 foi implementado no Linux, o qual 

monitora continuamente a porta de comunicação (udp:999) reservada para o fwidsp.  

A validação do protótipo se deu realizando tentativas de invasão através de três tipos de ataques 

atualmente usados, os quais são: portscan, ataque de senha e buffer overflow (IIS:cmd.exe). A fim de 

avaliar o desempenho da solução, usou-se como critério o tempo de reação a estas tentativas de ataques, 

registrando-se os tempos de saída do pacote do sistema atacante, sua passagem pelo Snort e chegada até o 

alvo. Complementarmente, foram monitorados os tempos de saída da requisição fwidsp do Snort e sua 

chegada no Iptables, bem como o tempo de finalização das novas regras criadas. Para tanto, todos os 

sistemas envolvidos tiveram seus clocks sincronizados.  

Foram realizadas três replicações para cada experimento de invasão, totalizando nove ensaios. 

Verificou-se em todos os resultados que entre a detecção do ataque e o seu bloqueio o tempo foi menor do 

que um (1) segundo. A boa performance do protocolo ficou comprovada pelo bloqueio do atacante de 

                                                 
2 Disponível em http://www.hoobie.net/brutus/ . 
3 Mecanismo de comunicação entre processos (ipc local) em sistemas operacionais baseados no UNIX. 
4 Arquivo disponível na instalação do código fonte do Snort (http://www.snort.org). 
5 Processo que executa em segundo plano (backgound). 
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forma eficaz, o que evitou a passagem de mais do que três pacotes no caso do portscan e apenas do 

primeiro nos demais ataques. Em todos os nove ensaios o atacante não obteve nenhuma resposta 

proveniente do sistema alvo em resposta aos ataques. Apesar das respostas terem sido enviadas pelo 

sistema alvo, o endereço do destinatário já tinha sido bloqueado como efeito da comunicação Snort e 

Iptables. 

 

5. Conclusões 

Como descrito na seção anterior, o protótipo implementado obteve sucesso em todos os testes ao qual foi 

submetido. Porém, vale destacar que nestes testes não foram tratadas aquelas situações consideradas como 

“alarmes-falso”. Em testes complementares foram injetadas, propositalmente, condições para a geração de 

“alarme-falso”, o que se pôde constatar uma ineficiência do Snort no tratamento destas condições. Como 

conseqüência, foram realizados bloqueios de estações não nocivas ao ambiente monitorado. Como 

conseqüência a esta deficiência do Snort, ataques de negação de serviço podem ser explorados. 

Também, vale destacar uma limitação desta proposta que reside na segurança do tráfego entre o 

plugin e o agente fwidsp. No protótipo implementado não foram utilizados mecanismos para a garantia da 

confidencialidade e integridade das pdus trocadas entre os dois sistemas. Duas abordagens que poderiam 

ser usadas seria a utilização de criptografia (ex. SSL) ou de uma VPN (ex. ipsec) entre os dois pontos 

finais de comunicação. Em ambos os casos têm-se a proteção das mensagens, porém faz-se necessário um 

estudo do impacto de tais mecanismos sobre o desempenho do protocolo, haja vista que qualquer 

acréscimo no tempo de reação da solução pode comprometer a sua eficácia. 
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