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TRAFwatcher – v7.3.0

ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO DA SUBREDE
UM ALIADO NA CONFIGURAÇÃO DE PERFIL DE AMEAÇA

A configuração de perfis de ameaça pode ser uma tarefa muito difícil se você não tem informações sobre 
o tráfego dentro de uma subrede. Embora o gráfico lhe dê algumas informações, ele lhe fornece o tráfego 
agregado dentro do bloco.

É muito importante ter alguma noção do tráfego por endereço IP para escolher valores que caracterizem 
um comportamento anormal.

O TRAFwatcher passa a fornecer estas estatísticas para as subredes configuradas com perfil de 
ameaça. Não perca tempo tentando descobrir seus thresholds, deixe o TRAFWatcher trabalhar para você!

TRAFwatcher - v7.3.0

NOVOS ALARMES DE AMEAÇA
CARACTERIZE OS TIPOS DE ATAQUE

Atualmente existem várias técnicas de ataque DdoS sendo aplicadas. É interessante saber diferenciar 
um tráfego de um determinado tipo e poder alarmar esta situação específica (acionar um filtro de blackhole, por
exemplo).

O perfil de ameaça ganhou novos parâmetros para identificação de ataques de aplicação e de SYN e 
ICMP flood.

Figura 1: Estatísticas de tráfego



TRAFwatcher  - v7.3.0

ANUNCIAR IP NO BLACKHOLE
PROTEJA SUA REDE FILTRANDO ENDEREÇOS IP

A técnica de blackhole é bastante usada para filtrar endereços IPs atacados na sua rede. Através de 
configurações num roteador é possível marcar um endereço com uma comunidade específica para filtrar os 
acessos àquele endereço específico.

Este anúncio pode ser feito automaticamente ou manualmente no TRAfwatcher. Para isto basta criar 
um script para aplicar a configuração no seu dispositivo de preferência.

Figura 2: Novos tipos de ataque



TRAFwatcher  - v7.3.0

RESUMO DE AMEAÇAS
CONFIRA QUAIS ENDEREÇOS IP SÃO SUSPEITOS

O TRAFwatcher fornece um resumo dos IPs que estão alarmados no último minuto. Este resumo é 
super últil para ter uma ideia de número de ameaças identificadas pelo sistema.

TRAFip  - v7.3.0

NOVAS OPÇÕES NO RELATÓRIO TOPN
EXTRAIA MAIS INFORMAÇÕES NUM MESMO RELATÓRIO

O relatório topn do TRAFip ganhou a opção de escolher ambas as direções dos dados. Esta 
funcionalidade exibe a entrada e a saída no mesmo relatório e ainda lhe dá a opção de agrupar as direções no 
relatório, para que elas não apareçam espalhadas pelo mesmo.

Uma simples mudança que pode lhe oferecer visões importantes sobre o seu tráfego.

Figura 3: Configuração de anúncio de blackhole

Figura 4: Resumo de ameaças



SLAview  - v7.3.0

NOVO FORMATO DE FÓRMULAS DO SLAVIEW
CONSTRUA GRÁFICOS BASEADOS NAS SUAS REGRAS DE NEGÓCIO

O SLAview vem ganhando inúmeras mudanças no sentido de facilitar o seu uso. Uma das dificuldades 
que ele tinha era a manipulação das fórmulas do perfil que deviam ser preenchidas no formato RPN.

Este problema está felizmente resolvido e as fórmulas já podem ser feitas num formato amigável e 
natural.

Figura 5: Ambas as direções no relatório topn do TRAFip

Figura 6: Fórmulas do SLAview



SLAview  - v7.3.0

ALARMES POR SYSLOG
MAIS UMA FERRAMENTA PARA CUIDAR DA SUA INFRAESTRUTURA

Syslog é uma ferramenta de log bastante utilizada e que exporta inúmeras informações a respeito do 
equipamento em que está sendo usada.

Esses logs podem conter informações extremamente úteis que não são exportadas via SNMP, por 
exemplo. 

Para aproveitar o poder do syslog um novo tipo de alarme foi criado no SLAview. A partir de regras de 
ativação e desativação em cima dos syslogs recebidos, dispositivos podem ser gerenciados com alarmes 
seguindo regras definidas por você.

Deixe o SLAview trabalhar por você!

Figura 7: Filtro de syslog



CFGTool  - v7.3.0

SISTEMA DE INTEGRIDADE DE ARQUIVOS
AUMENTE A SEGURANÇA DA SUA INFRAESTRUTURA

Garantir a segurança dentro de uma infraestrutura é uma tarefa muito importante e que pode ser 
bastante trabalhosa sem as ferramentas corretas.

O CFGtool é uma ferramenta que irá lhe ajudar bastante, oferencendo um módulo de integridade de 
arquivos. Este módulo irá armazenar hashes de arquivos presentes nos equipamentos do seu interesse. 
Arquivos importantes podem ser monitorados e qualquer alteração ou remoção de um arquivo será detectada e
alarmada no CFGtool.

Figura 8: Alarme de syslog



TRAFip / SLAview / CFGTool  - v7.3.0

CREDENCIAIS DE DISPOSITIVOS
CADASTRAR DISPOSITIVOS FICOU MAIS FÁCIL

É muito comum que exista uma credencial de acesso comum a inúmeros dispositivos num ambiente de
rede. Digitar os dados em cada dispositivo no sistema pode ser uma tarefa trabalhosa.

Para agilizar esse cadastro o sistema agora conta com um registro de credenciais. Nele você diz o 
protocolo de acesso e as informações pertinentes ao protocolo escolhido e cria uma credencial que poderá ser 
usada por qualquer dispositivo.

Figura 9: Integridade de arquivos



TRAFip / SLAview / CFGTool  - v7.3.0

NOTIFICAÇÃO VIA TELEGRAM
RECEBA NOTIFICAÇÕES NO SEU CELULAR

Receber notificações de alarmes no seu celular ajuda bastante para que você possa atuar o mais 
rapidamente possível em algum incidente na sua rede. Isso só era possível a partir da configuração de um 
gateway SMPP, para receber os alarmes via SMS. 

O sistema agora oferece uma nova opção de recebimento dos alarmes a partir de uma integração com 
os serviços do Telegram. Basta instalar o Telegram em seu smartphone e seguir o passo a passo presente no 
manual de configuração da ferramenta que você passará a ser notificado dos alarmes.

Figura 10: Credencial de dispositivo


