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Abstract. This paper presents a free software solution for traffic analysis of 

switched local area networks. The solution is based on the integration of Linux 

bridging technology and the Ntop software. The integration created a flexible 

alternative for traffic monitoring that was validated through a case study 

involving a corporate network. Using the data provided by the solution some 

statistics were generated in order to exemplify the several analysis 

possibilities.  

Abstract. Este artigo apresenta uma solução baseada em software livre para 

análise de tráfego em redes locais comutadas utilizando a tecnologia Linux 

bridging integrada ao software Ntop. Esta integração criou uma opção 

flexível para a monitoração de tráfego, a qual foi validada através de um 

estudo de caso envolvendo uma rede corporativa. A partir dos dados providos 

pela solução, algumas estatísticas foram geradas para exemplificar as 

diversas possibilidades de análise. 

1. Introdução 

Atualmente, a diversidade e complexidade das redes de computadores têm tornado o 

gerenciamento de redes uma atividade cada vez mais complexa. Neste contexto, uma 

atividade de fundamental importância é a análise do tráfego da rede, a qual permite 

compreender quantitativamente o comportamento da rede [Oppennheimer 1999]. 

 Este artigo apresenta uma solução baseada em software livre para análise de 

tráfego em redes locais comutadas. A solução proposta integra a funcionalidade de 

ethernet bridging disponível no Kernel do Linux com o Ntop, um software livre 

desenvolvido para análise de tráfego de redes. Esta integração permite o monitoramento 

de segmentos de redes comutadas sem a necessidade de switches gerenciáveis.  

 O restante do artigo está organizado como descrito a seguir. Na seção 2 são 

apresentados os principais aspectos da análise de tráfego em redes comutadas. A seção 

3 descreve a solução proposta neste trabalho, bem como o ambiente onde foi realizado o 

estudo de caso. Finalmente, na seção 4 são apresentados exemplos de análises dos dados 

providos pela solução, bem como as conclusões e sugestões para futuros trabalhos. 

2. Análise de Tráfego 

Atualmente é vasta a quantidade de soluções proprietárias que auxiliam na tarefa de 

análise de tráfego de redes. De forma geral, estas ferramentas permitem a coleta e o 

armazenamento de dados, tanto para análises em tempo real quanto a posteriori. Este 

tipo de software normalmente é categorizado como network probe (np). Uma np opera 

com suas interfaces de rede em modo promíscuo. Inserindo a np em pontos estratégicos 



  

da rede, se pode capturar dados globais ou setoriais, dependendo das necessidades da 

análise. Portanto, é fundamental para um projeto de análise de rede a seleção dos pontos 

de coleta de tráfego. Com a disseminação das redes comutadas a tarefa de coleta de 

dados de tráfego tem sido cada vez mais complexa. A seguir serão apresentadas as 

principais dificuldades neste sentido, bem como as soluções atualmente adotadas para 

se monitorar redes comutadas. 

2.1. Análise de Tráfego em Redes Comutadas 

Atualmente a “comoditização” de elementos ativos de rede, em especial de switches, 

tem permitido uma rápida expansão das redes comutadas. A utilização destes 

dispositivos, tanto no centro (core) quanto nas bordas da rede, diminui 

consideravelmente a latência da comunicação em função de seu modelo de 

comunicação ponto a ponto. Neste modelo não se tem a ocorrência de colisões como 

existem nas redes compartilhadas implementadas através de repeaters/hubs. Além da 

melhor performance, as redes comutadas oferecem mais segurança nas comunicações, 

dificultando a escuta do tráfego por meio de sniffers de rede. Contudo, em função destas 

características a monitoração do tráfego em redes comutadas é bem mais complexa do 

que em redes compartilhadas. A Figura 1 ilustra as duas organizações. 
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Figura 1. Interconexão através de repeater e switch. 

 Na Figura 1 (lado esquerdo) o tráfego na rede compartilhada é visível por todas 

estações conectadas ao repeater,  inclusive para a np que recebe todo tráfego recebido  

pelos demais computadores. Neste caso, a única exigência é ter a np conectada a uma 

das portas do repeater. Já no caso das redes comutadas (Figura 1 - lado direito) esta 

facilidade não existe, pois o tráfego é restrito somente às portas de origem e destino da 

comunicação. Redes baseadas em switches exigem uma abordagem diferente tanto na 

seleção da tecnologia usada para a coleta dos dados quanto dos pontos de coleta. 

Atualmente, três tecnologias têm sido largamente adotadas para a monitoração de redes 

comutadas, são elas: RMON, sFlow, NetFlow.  

 O RMON é um padrão definido pelo IETF que especifica um dispositivo remoto 

para monitoração de tráfego [RFC2021 1997]. Este dispositivo coleta dados da rede e 

mantém tabelas com os valores de suas medições. Este padrão é normalmente 

implementado em agentes de software embarcados em dispositivos tais como roteadores 

e switches. Em especial no caso de switches o agente RMON tem acesso a todo o 

tráfego das portas de comunicação, tendo portanto uma visão global daquele segmento 

da rede.  

 A tecnologia Netflow é proprietária da Cisco Systems
1
 e basicamente está 

inserida dentro dos seus próprios produtos e de parceiros. Elementos de rede que 

implementam esta tecnologia podem enviar informações sobre o seu tráfego para um 

                                                 
1 http://www.cisco.com 
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sistema denominado central collector, o qual decodifica estes dados do padrão Netflow 

para tabelas referentes ao tráfego capturado. Estas tabelas ficam disponíveis para 

demais aplicações através de protocolos padrões, como o SNMP, ou sendo 

disponibilizadas no próprio central collector por meio de sua interface de usuário. 

 Com relação à tecnologia sFlow, esta possui funcionamento similar ao Netflow, 

contudo tem se demonstrada mais completa em termos das estatísticas de tráfego. Além 

disso, verifica-se através de benchmarks que a sFlow tem melhor desempenho em 

relação aos agentes RMON e Netflow, principalmente no que tange ao consumo de 

recursos como CPU, memória e largura de banda [InMon 2001].  

 Em todas as tecnologias citadas anteriormente, suas implementações dentro dos 

dispositivos de rede é condição básica para se monitorar o tráfego em redes comutadas. 

Complementarmente às tecnologias apresentadas, alguns switches oferecem a 

possibilidade de monitoração de suas portas através de uma funcionalidade chamada 

port mirroring. Basicamente, esta funcionalidade permite copiar o tráfego de uma porta 

para outra, possibilitando analisar o tráfego da porta copiada. Neste caso, pode-se ter 

uma np ou agente RMON na porta receptora coletando os dados sem a necessidade de 

sua implementação internamente ao switch. A limitação desta abordagem é que nem 

todos os switches a implementam, principalmente switches de borda, devido à grande 

exigência de recursos de CPU e memória. Além disso, o espelhamento é quase sempre 

limitado em duas portas, o que inviabiliza a análise de um segmento como um todo.  

3. Tecnologias Utilizadas e Experimentação 

Nesta seção serão apresentadas as tecnologias e o ambiente do estudo de caso.  

3.1. Linux Ethernet Bridging
2
 

O projeto Linux ethernet bridging adiciona ao Linux a funcionalidade de network 

bridging, estando disponível desde o Kernel versão 2.2. Esta funcionalidade implementa 

uma ethernet bridge e se localiza em nível de enlace (L2). Dentre as funcionalidades de 

bridging implementadas está o protocolo STP (spanning tree protocol - IEEE 802.1d), o 

qual permite a utilização de várias bridges na mesma rede.  

 

 

 

 

Figura 2: Criação da bridge nomeada de “br-probe1”. 

 A Figura 2 apresenta os comandos utilizados para criar uma das bridges 

implementadas neste trabalho.  Neste exemplo a bridge chamada br-probe1 é composta 

das interfaces (eth0 e eth1). A atribuição de endereços IP para as interfaces da bridge é 

opcional, o que permite que a mesma seja transparente para a rede. Neste trabalho 

foram criadas duas bridges (br-probe1 e br-probe2) no mesmo computador, o que 

exigiu quatro interfaces para este propósito. A seguir uma breve descrição do Ntop. 

 

                                                 
2 http://bridge.sourceforge.net 

# brctl addbr br - probe1  
# brctl addif br-probe1 eth0 
# brctl addif br-probe1 eth1 
# brctl show 
bridge name   bridge id          STP enabled  inter faces 
 br-probe1   8000.00004e3c0ad2     yes           et h0 
                                                 et h1    



  

3.2. Ntop
3
 

O Ntop é um software para análise de rede e, similar ao comando top, apresenta 

diversas informações sobre a utilização da rede. Este implementa um mini servidor 

HTTP usado como interface de usuário. Além de monitorar o tráfego da rede o Ntop 

também pode ser configurado como um Netflow/sFlow collector. Para a coleta de 

tráfego de redes de alta velocidade, o Ntop conta com suporte ao PF_RING. 

Resumidamente, o PF_RING é um novo tipo de network socket que amplia 

consideravelmente a velocidade de captura de pacotes em nível de Kernel [Deri 2004]. 

3.3. Solução Proposta 

A utilização do Ntop em um computador conectado diretamente a uma das portas do 

switch, com objetivo de coletar os dados daquele segmento, recai nos problemas já 

apresentados na seção 2.1. Neste sentido a solução proposta utiliza o Ntop integrado a 

uma Linux bridge, de forma que todo o tráfego que passe pela bridge seja analisado 

pelo Ntop, permitindo sua localização em praticamente qualquer ponto da rede. A 

Figura 3 apresenta as configurações utilizadas pelo Ntop integrado com a bridge. 

 

Figura 3: Configurações usadas para a carga do Ntop. 

 Como se pode observar o Ntop monitora as duas bridges criadas (br-probe1 e 

br-probe2), tratando em separado o tráfego de ambas através da opção “–M”. O 

endereço 192.168.1.32 está associado a uma quinta interface de rede que não faz parte 

das configurações de bridging. O propósito desta interface adicional é permitir o acesso 

remoto neste computador para consultas (out of band) ao Ntop, sem influenciar no 

tráfego das bridges. Existem várias formas de se obter dados do Ntop, sendo que neste 

trabalho optou pelo acesso à sua interface web (páginas html). A fim de automatizar esta 

coleta foi implementado um shell script baseado no utilitário wget . A Figura 4 

apresenta um fragmento do código deste script. 

 

 

 

 

Figura 4: Código do script usado para coletar dados do Ntop. 

 A execução deste script foi programada no crontab para ser realizada a cada 

sessenta minutos. Pode-se observar que o script salva os dados de estatísticas globais de 

ambas as bridges. Antes da consulta é necessário selecionar a interface que se deseja 

salvar os dados. A automatização desta seleção se deu a partir da página switch.html, 

onde cada interface é selecionada através de um valor numérico (br-probe1=1, br-

probe2=2) antes do salvamento das páginas. A partir das páginas salvas os dados 

relevantes para a análise foram transportados manualmente para uma planilha 

eletrônica, de onde foram realizadas análises estatísticas pertinentes à caracterização do 

tráfego desejado.  

                                                 
3 http://www.ntop.org 

# ntop –i br-probe1,br-probe2 –d -M --user ntop –w 192.168.1.32:3000  

#!/bin/bash 
#Summary -> Traffic -> Global -> br-probe1 
wget -p http://192.168.1.32:3000/switch.html?interf ace=1  
wget -p http://192.168.1.32:3000/trafficStats.html -nH -nd  –Psnapshot 
#Summary -> Traffic -> Global -> br-probe2 
wget -p http://192.168.1.32:3000/switch.html?interf ace=2  
wget -p http://192.168.1.32:3000/trafficStats.html -nH -nd  –Psnapshot 



  

  O principal benefício da integração entre Ntop e Linux bridging é que o Ntop 

pode ser inserido em qualquer posição da rede, evitando-se limitações como, por 

exemplo, a indisponibilidade de portas no switch para conexão da np. Desta forma se 

pode monitorar tanto um único computador, utilizando a np entre o computador e o 

switch, quanto toda comunicação de um switch com demais localizações da rede. A 

limitação neste caso é quanto ao número de interfaces disponíveis na np. Neste trabalho 

adotou-se a monitoração da comunicação entre dois segmentos de rede e a Internet, 

inserindo a np entre três switches. A Figura 5 apresenta o ambiente onde foram 

realizados os experimentos.  
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Figura 5: Localização da np baseada em Linux bridging e Ntop. 

 O desenho da esquerda apresenta a organização original da rede. Ambas 

conexões host-switch e switch-switch seguem o padrão IEEE 802.3u. Tanto o switch de 

centro quanto os três switches de borda suportam a utilização de port mirroring, 

contudo, limitados a apenas uma porta de cada vez, inviabilizando sua aplicação na 

monitoração do segmento como um todo. Do lado direito tem-se a localização da 

solução proposta, estrategicamente posicionada para coletar o tráfego interno 

(servidores e estações) e externo (Internet).  No switch de borda (centro-superior) 

existem estações de trabalho cujo tráfego se resume ao acesso interno aos servidores, já 

sendo contemplado pela localização atual da np.  

4. Resultados e Conclusões  

A partir dos dados coletados, serão apresentados resultados de algumas análises 

realizadas para demonstrar o potencial da solução, enfocando o tipo e detalhamento dos 

dados capturados. O escopo da análise será restrito ao tráfego Internet. O período de 

coleta foi de cinco semanas e identificou-se uma predominância do protocolo SMTP em 

relação aos demais protocolos utilizados na rede, como pode ser observado na Tabela 1.  

Tabela 1. Percentual do tráfego por protocolo 

Período Saída Entrada 

SMTP 74% 85% 

HTTP 17,75% 8,87% 

DNS 7,62% 6,12% 

FTP < 1% < 1% 

ICMP < 1% < 1% 

 Considerando o tráfego SMTP enviado e recebido pelo servidor de e-mail em 

relação ao tráfego SMTP total da rede, verificou-se uma forte correlação entre ambos, 

que analiticamente foi comprovado pelo cálculo do coeficiente de Pearson (ρ)  [Jain 

1991]. A Tabela 2 apresenta os valores e o resultado do cálculo de ρ  para o tráfego 

. . . 
. . . 



  

semanal do servidor e Internet. O valor de ρ=0,73 indica uma forte correlação positiva 

entre ambos valores de tráfego. Contudo, é prudente ressaltar que a amostra utilizada 

não possui tamanho suficiente para assegurar a significância estatística do resultado, 

sendo apenas um exemplo da aplicação dos dados obtidos através da solução proposta. 

Tabela 2. Correlação entre Tráfego Internet e do Servidor smtp 

 

 

 

  Outra análise realizada foi quanto a tendência do tráfego diário deste servidor. A 

Figura 6 apresenta os valores (megabytes) juntamente com a linha de tendência. 
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Figura 6: Tendência do tráfego total (entrada/saída) do servidor SMTP. 

 Foram utilizados valores dos últimos vinte e três dias de monitoração. A linha de 

tendência foi obtida a partir da análise de regressão dos valores diários do tráfego total 

do servidor, a qual indicou um crescimento em seu tráfego no período avaliado.  

 Os resultados apresentados nesta seção tiveram como principal propósito 

apresentar exemplos de análises a partir dos dados fornecidos pela solução proposta, 

não tendo a pretensão abordar, de forma profunda, os diversos aspectos estatísticos da 

análise de tráfego.  Vale destacar que a solução proposta se diferencia no sentido de não 

depender de artifícios como o uso de hubs para derivação de tráfego, bem como da 

existência de funcionalidades de gerência nos switches (ex. port mirroring). Como 

principal limitação deste estudo, destaca-se a etapa de transferência manual dos dados 

do Ntop para a planilha eletrônica. Sugere-se, como trabalho futuro, o uso de um banco 

de dados (ex. RRDTool) integrado ao Ntop, juntamente com a automatização de 

diversas das etapas realizadas na fase da análise dos dados. 
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Servidor SMTP – Tendência de tráfego diário 

 SMTP 
(total) 

SMTP 
(servidor) 

SMTP 
(total) 1  

SMTP 
(servidor) 

0,73 1 

 

SMTP 
(total) 

SMTP 
(servidor) 

3,09 3,57 
2,34 1,66 
0,62 0,98 
2,99 0,93 
4,00 4,30 

* valores em gigabytes. 


