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LABORATÓRIO 5 – Captura de pacotes com tcpdump e Wireshark

Tcpdump
1. Leia atentamente a apostila (man) do tcpdump, principalmente os exemplos.
2. Faça um ou mais pings para algum(ns) sites e, com o uso de parâmetros apropriados, faça com que o 

tcpdump:
a. Capture todos os pacotes da rede.
b. Capture somente os pacotes gerados por sua máquina.
c. Capture somente pacotes destinados à sua máquina.
d. Capture pacotes para ou da máquina 192.168.4.119
e. Capture pacotes HTTP, FTP e DNS (lembre-se da porta de cada serviço).

3. Faça  com  que  os  pacotes  capturados  anteriormente  sejam  salvos  num  arquivo,  chamado 
“pacotes_capturados“.

Configuração do Wireshark
Ao iniciar o programa Wireshark, deve-se clicar no botão “Show the capture options...” para realizar a 
configuração do programa.

• Deve-se especificar qual interface de rede será “ouvida” durante a captura de pacotes.
• Também é possível declarar filtros para capturar pacotes com características específicas.

Após realizada a configuração inicial do programa, clica-se em “Start” para iniciar a captura propriamente dita.

Wireshark
1. Utilizando o Wireshark, capture os seguintes pacotes e identifique os campos que seguem:

• HTTP: 
◦ mensagem de requisição: método, URI, versão, cabeçalho;
◦ mensagem de resposta: versão, status code, frase do status, dados.

• FTP: mensagem de requisição, mensagem de resposta.
• DNS: Questions,  Answer RRs,  Authority RRs,  Additional RRs,  Queries,  Answers,  Authoritative 

nameservers.

Para entregar
Criar um arquivo compactado contendo

1. os arquivos criados no exercício de tcpdump, assim como um pequeno relatório contendo os comandos 
utilizados e o que cada campo da resposta significa;

2. as capturas de tela do programa Wireshark e um breve relatório descrevendo cada um dos pacotes 
capturados e os campos dos pacotes.


