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O que é Flow?



O que é Flow?

➔ Flow: do inglês, significa fluxo
◆ E o que é fluxo?

● Fluxo de pessoas
● Fluxo de caixa
● Fluxo magnético
● Fluxo de dados



O que é Flow?

➔ Fluxo indica uma taxa de entrada/saída de 
um determinado objeto dentro de uma 
referência fixa

➔ Em redes de computadores: sequência 
unidirecional ou bidirecional de pacotes com 
características em comuns entre uma 
origem e um destino



O que é Flow?

Exemplo de Flow:

192.168.0.100 192.168.0.101

Pacotes

flow: 1   origem:192.168.0.100   destino:192.168.0.101



Para que serve?



Para que serve?

➔ Necessidade de mais informações sobre o 
uso da rede
◆ Análises tradicionais de rede, como 

MRTG/cacti informam apenas o total de 
tráfego utilizado



Para que serve?

➔ Necessidade de um mecanismo eficiente 
de coleta de dados
◆ Análise pacote a pacote como no 

tcpdump se torna inviável em grande 
escala



Para que serve?

➔ Nesse sentido o que queremos é um meio 
termo
◆ Ao invés de guardar pacote a pacote, 

agrupar esses pacotes por 
características semelhantes
● Origem e destino
● Porta de origem e destino
● Protocolo de camada de transporte



O que é Flow?

Exemplo de Flow:

192.168.0.100 192.168.0.101

Pacotes TCP

flow: 1   origem:192.168.0.100   destino:192.168.0.101    protocolo: tcp



O que é Flow?

Exemplo de Flow:

192.168.0.100 192.168.0.101

Pacotes TCP

flow: 1   origem:192.168.0.100   destino:192.168.0.101    protocolo: tcp
flow: 2   origem:192.168.0.101   destino:192.168.0.100    protocolo: tcp

Pacotes TCP



O que é Flow?

Exemplo de Flow:

192.168.0.100 192.168.0.101

Pacotes TCP

flow: 1   origem:192.168.0.100   destino:192.168.0.101    protocolo: tcp
flow: 2   origem:192.168.0.100   destino:192.168.0.101    protocolo: udp

Pacotes UDP



Quando é útil?



Quando é útil?

➔ Engenharia de tráfego

➔ Top Talkers

➔ Monitoramento de redes ocultas

➔ Lista de IPs maliciosos

➔ Análise de dados históricos

➔ Violações de política de uso



Engenharia de tráfego

➔ Quero entender como minha rede se 
comporta para dimensionar corretamente as 
estruturas
◆ Vale a pena participar do PTT?
◆ Quanto de tráfego meus clientes trocam 

com redes sociais ou torrent?
◆ Quanto de tráfego da minha rede é via 

IPv6?



Top Talkers

➔ Quem são os usuários mais ativos dentro da 
minha rede e quais recebem maior atividade
◆ Pode detectar anomalias na rede

● Ataques de negação de serviço
● Tentativas de intrusão
● Proxy mal configurado
● DNS recursivo aberto



Monitoramento de redes ocultas

➔ Monitorar equipamentos com IPs não 
divulgados e que não deveriam ser 
acessados por qualquer um
◆ Acessos a esse equipamento podem 

indicar ataques de varredura
◆ Verificar atividade das máquinas 

suspeitas 



Lista de IPs maliciosos

➔ Verificar se algum equipamento está se 
comunicando com IPs conhecidos 
maliciosos
◆ Se um equipamento acessa um IP de um 

controlador de botnet conhecida, 
possivelmente o equipamento está 
comprometido



Análise de dados históricos

➔ Uma das funcionalidades mais importantes
◆ Caso ocorra algum incidente, é possível 

olhar os dados passados e analisá-los 
para tentar descobrir o que ocorreu 
naquele momento 



Violações de política de uso

➔ Caso a empresa possua uma política de 
uso, os flows podem ajudar a identificar os 
usuários que estão violando as políticas de 
uso
◆ Torrent
◆ Sites inapropriados
◆ Realização de ataques



Como eu utilizo?



Tipos de Flow

Tipos de Flow
● NetFlow
● IPFIX
● sFlow



NetFlow

➔ Padrão proposto pela Cisco
◆ Exportado via UDP
◆ Possui diversas versões em uso 

(cuidado)



NetFlow

➔ Flow é criado quando se recebe um pacote 
diferente dos flows já existentes

➔ Expira quando
◆ Inativo por mais de 15 segundos
◆ Duração acima de 30 minutos
◆ Conexão encerrada
◆ Tabela de Flows cheia



NetFlow

➔ Versões
◆ V1: obsoleto
◆ V5: mais comum, sem suporte a IPv6
◆ V9: permite agrupamento de flows
◆ V10: IPFIX



sFlow

➔ Quando o fluxo de informações é muito alto, 
não é viável analisar todos os pacotes
◆ sFlow trabalha com amostragem 

(sampling)
● Temporal
● Aleatória

➔ Funcionamento parecido com NetFlow



Equipamentos necessários

➔ Exportador de flows
◆ Equipamento que analisa os pacotes, 

gera os flows e os envia ao coletor
➔ Coletor de flows

◆ Recebe os flows do exportador, 
armazena e pré-processa os dados

➔ Analisador de flows
◆ Analisa os dados armazenados no coletor 

de flows



Equipamentos necessários

fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:NetFlow_Architecture_2012.png



Ferramentas

➔ nfdump (coletor e analisador de dados de 
flow)

➔ nfsen (frontend para dados coletados via 
nfdump)

➔ ntop (monitora NetFlow através do nprobe)

➔ softflowd (exportador de flows para Linux)



Conclusões



Conclusões

➔ Flows são importantes para engenharia de 
tráfego e segurança da rede

➔ Grande auxílio para montar o baseline

➔ Requer certo conhecimento de análise, pois 
elas são diferentes para cada tipo de rede

➔ Cuidado com os falsos positivos
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