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RESUMO
As arquiteturas de rede estão cada vez mais complexas em virtude do surgimento
de novas ameaças. Denominadas ameaças avançadas, as Botnets utilizam métodos
de comunicação, como HTTP, que dificultam sua visibilidade e bloqueio na rede.
Como exemplo de danos causados, os ataques de negação de serviço a roubo de
informações confidenciais. As organizações passaram, então, a ter um desafio
emergente, que antes era o de bloquear acessos a sites indevidos, vírus e malware,
e agora necessitam bloquear ameaças avançadas do tipo Botnet. Porém, há uma
dificuldade na detecção de Botnets, em razão do protocolo HTTP, que não é
inspecionado em profundidade pelo Firewall e, ao mesmo tempo, há a necessidade
de rápida resposta no seu bloqueio. Para apoio neste aspecto, os sistemas de
segurança unificados reduzem a complexidade da implantação de mecanismos de
proteção da rede, uma vez que agregam funcionalidades de segurança como
Firewall, IPS e Controle de Aplicação, em um único sistema operacional, sendo
executado sob um único hardware. Mediante tais desafios, o presente trabalho
apresenta uma análise detalhada de ameaças complexas do tipo Botnet C&C e
propõe um método para definir políticas de segurança a ser validado nas duas
arquiteturas de segurança para este cenário, sendo a primeira considerada
independente e, a segunda, unificada. Para tanto, foi utilizado um laboratório
experimental, contemplando a Botnet Zeus, para verificar a reação e o
funcionamento das duas arquiteturas propostas. Com os resultados do experimento,
foi realizada uma análise SWOT para apoiar na definição das políticas neste
ambiente com ameaças avançadas.

Palavras-chave: Firewall, UTM, Next Generation Firewall, Intrusion Prevention
System, Botnet, bot, Advanced Persistent Threats
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ABSTRACT
Nowadays, the network architecture is more complex in terms of system, design and
policies, and one of the main drivers is the raising of the emergence of new threats.
Advanced threats, the Botnets use simple and effective communication methods,
such as HTTP, that is difficult to block or to see it as botnet traffic. As an example of
the damage, there is a denial of service attack or confidential information stolen. The
organizations have an emerging challenge, that before was blocking some unaware
web access, virus and malware, and now they must to have to block and control this
new-advanced threats. However, is not easy to block HTTP once this protocol is one
of the most used on the network to provide access to the Internet. Moreover, the
network security system such as Firewall cannot do deep inspection on this protocol
in order to identify that the traffic is a threat instead of a normal one. In order to help
on this scenario, new unified security systems were created to reduce complexity and
to make the security policies more efficiently. Most of these systems have Firewall,
IPS and Application Control that work together to identify and block new threats. In
face of this new challenge, this work will work on a method to help to create effective
security policy using unified system and independent system. Working with a
Command & Control Botnet Zeus, these systems will be tested in the process to
block it. At the end, a SWOT analysis will identify the warning points when using
each one of these systems.

Key Word: Firewall, UTM, Next Generation Firewall, Intrusion Prevention System,
Botnet, bot, Advanced Persistent Threats
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
As redes de computadores sofreram, ao longo do tempo, rápidas evoluções
no âmbito de conectividade, tanto pelas interfaces físicas para redes cabeadas que,
hoje, chegam a 100 Gbps, quanto pelas redes sem fio, com o padrão 802.1ac
desenvolvida para fazer transferência a 1 Gbps. Estas altas taxas permitem que,
cada vez mais, novas aplicações e serviços sejam disponibilizados em alta
velocidade aos usuários.
Diante

dessa

realidade,

os

crimes

cibernéticos

têm

aumentado

continuamente, levando cada vez mais os usuários e as empresas à exposição das
ameaças e ações de invasão. As ameaças avançadas tipo Botnet são grandes
influenciadoras

para

este

cenário.

As

referidas

ameaças

utilizam-se

de

vulnerabilidades das aplicações, dos compartilhamentos de arquivos, de software de
comunicação instantânea, como meios para se espalharem nas redes em alta
velocidade. A Botnet, no modelo de Comando e Controle (C&C), é coordenada pelo
BotMaster, gerenciador de toda a comunidade de bots, que são as vítimas
infectadas, conhecidas também por Zumbis. Com esta estrutura, a Botnet realiza
ações indevidas e criminosas como roubo de informação e ataques de negação de
serviço (XIANGHUA; LIJUN, 2012).
Os hackers buscam aperfeiçoar seus mecanismos de infecção e de
comunicação com a C&C, a fim de dificultar a atuação dos sistemas de controle e
defesa das redes. Como sendo o mais complicado no bloqueio, tem-se a utilização
do protocolo HTTP como sendo o meio de comunicação do servidor C&C com os
bots.
Tradicionalmente, o sistema de segurança Firewall permite a propagação de
tráfego HTTP nas redes, uma vez que os acessos comuns para navegação na
Internet, utilizam este protocolo.
Nesse sentido, a defesa contra as ameaças avançadas requer diferentes
sistemas de segurança na infraestrutura de rede, dos quais é possível citar o IPS –
Intrusion Prevention System, o Controle de Aplicação e o Honeypot, que podem
atuar de maneira unificada ou independente.
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1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho foi propor um método que defina uma política de
segurança de rede para atuar na defesa de ameaças avançadas Botnet do tipo
Comando e Controle, que se utilizam do protocolo HTTP para as classes do bot:
Infecção, Configuração e Comunicação. Para tanto, planejou-se e configurou-se um
laboratório virtual contemplando os sistemas de segurança de Firewall, IPS, Controle
de Aplicação e Antivírus Web.
A validação do método proposto foi realizada por meio de experimentos, em
um ambiente com ameaça avançada Botnet Zeus.
1.3 Contribuições
Este trabalho realizou um experimento nas arquiteturas de segurança de rede
unificada e independente que se utilizaram de sistemas pré-existentes de Firewall,
IPS, Controle de Aplicação e Antivírus para o bloqueio de ameaças avançadas
Botnet do tipo C&C. A contribuição está na definição do método para apoiar a
proposição das políticas de segurança de rede para a defesa contra estas ameaças
nas classes do bot: Infecção, Configuração e Comunicação. Os trabalhos
acadêmicos existentes sobre o tema atuam nas classes individualizadas e nãocooperadas.
1.4 Etapas do Trabalho
1.4.1 Etapa 1 – Análise Bibliográfica
Nesta etapa, foi realizada uma revisão da literatura, no campo científico, a fim
de identificar os trabalhos relacionados à temática. Para tanto, foi feita uma divisão
dos trabalhos em cinco grandes eixos, quais sejam: i) Conceitos de Sistemas de
Segurança, ii) Arquitetura e Desempenho, iii) Ameaças Complexas, Avançadas e
Persistentes, iv) Mecanismos de Detecção de Botnet e v) Métodos de Avaliações.
1.4.2 Etapa 2 – Planejamento e Desenvolvimento

15

•

Análise e definição do método de bloqueio de ameaças avançadas do tipo
Botnet Comando e Controle sob HTTP.

•

Análise e definição das soluções de segurança que integram o laboratório
para realização dos experimentos.

•

Análise e definição das arquiteturas de segurança Unificada e Independente.

•

Planejamento do laboratório para execução dos testes. Nesta fase do
trabalho, foi utilizada a Botnet Zeus como objeto de testes.

1.4.3 Etapa 3 – Experimento e Análise dos Resultados
•

Realização dos experimentos no bloqueio da Infeção, Configuração e
Comunicação do Bot com o servidor C&C nos ambientes Unificado e
Independente.

•

Análise dos resultados dos experimentos e realização do SWOT.

•

Elaboração da conclusão do trabalho.

1.5 Organização do Trabalho
Para melhor organização do trabalho, optou-se por dividi-lo em seis seções.
Na seção 1, apresenta-se a introdução.
A Revisão Bibliográfica foi organizada na seção 2, onde foi realizada uma
análise detalhada no campo científico sobre os aspectos que envolvem as ameaças
complexas e persistentes, os conceitos de segurança, a complexidade e resiliência
das arquiteturas, os mecanismos de detecção de botnet e os métodos de
avaliações.
Na seção 3, denominada Proposta de Trabalho, foi definido o problema da
pesquisa e o método proposto.
A seção 4 apresenta a Metodologia com o planejamento do laboratório e dos
recursos que serão utilizados na seção 5.
A seção 5, denominada Resultados e Discussão, apresenta os resultados dos
testes realizados, utilizando o método proposto para a pesquisa.
A Conclusão constitui a seção 7, que apresenta as observações encontradas no
desenvolvimento do trabalho, as atividades realizadas, assim como a análise dos
resultados obtidos e sugestão de trabalhos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção, são discutidos os trabalhos acadêmicos relacionados ao tema
da pesquisa, com o objetivo de identificar e avaliar, no campo científico, os conceitos
e teorias das ameaças avançadas e as arquiteturas de segurança envolvidas.
Para tanto, os seguintes descritores foram utilizados: Firewall e IPS, Sistemas
Unificados de Segurança, Botnet, Desempenho e Cluster de Firewall e IPS. Tais
descritores se justificam pelo interesse em compreender a forma como os sistemas
unificados e independentes de segurança estão presentes no campo científico.
A organização do trabalho foi realizada a partir de cinco grandes eixos, tendo
em vista as aproximações das temáticas em relação ao objeto de estudo. Desta
forma, destacam-se, no primeiro eixo, os trabalhos voltados aos Conceitos de
Sistemas de Segurança. No segundo eixo, são apresentadas as pesquisas sobre
Desempenho e Arquitetura Resiliente. A abordagem sobre Ameaças Complexas,
Avançadas e Persistentes estão presentes no terceiro eixo. O quarto constitui-se
das investigações referentes aos Mecanismos de Detecção de Botnet e, por fim,
no quinto eixo, as definições de Métodos de Avaliações.
2.1 Conceitos de Sistemas de Segurança
Nesta seção, são apresentadas informações sobre as pesquisas realizadas
no âmbito acadêmico acerca de Sistemas Independentes de Segurança e Sistemas
Unificados de Segurança.
2.1.1 Sistemas Independentes de Segurança
Esta seção abrange pesquisas sobre os sistemas de segurança que
compõem os sistemas independentes de segurança, sendo estes: Firewall e IPS.
2.1.1.1 Firewall
O sistema de Firewall, segundo Hamid Ali (2011), utilizado para proteger as
redes de intrusos externos, é composto por hardware e software. Iniciou sua
primeira geração nos anos 90, fazendo apenas o filtro simplificado de pacotes com
análise de endereços IPs e portas de comunicação.
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Para Vandenwauver et al. (1999), a sua estrutura inicial tinha dois objetivos
primários:
-

se proteger contra ataques;

-

proteger as redes, que estão atrás do Firewall, de ataques.

Porém, ao longo do tempo, estes sistemas evoluíram para firewalls mais
sofisticados capazes de examinar múltiplas camadas, como por exemplo, o Firewall
de Aplicação ou Application-Level (SYMANTEC, 2014), capaz de inspecionar até a
camada de Aplicação e, desta maneira, poder bloquear sessões de comunicação
contendo dados maliciosos. Estes Firewalls bloquearam ataques como Code Red e
Nimda (SHOU-CHUAN LAI et al., 2004)
Os sistemas de Firewalls modernos são capazes de atuar em conjunto com
sistemas de Intrusion Prevention System (IPS), porém, conforme trabalhos de
Scarfone e Hoffman (2009), sozinhos não conseguem a proteção completa para os
problemas de segurança da Internet.
Independente do sistema de Firewall, serviços como NAT, DHCP, VPN e filtro
de conteúdo web podem atuar a fim de prover uma segurança mais abrangente e
também disponibilizar acessos seguros na rede.
Os Firewalls são divididos em 3 gerações, sendo a 1ª, o Filtro de Pacotes, a
2ª, o Stateful Firewall e a 3ª, o Application-Level.
1ª Geração de Firewall – Filtro de Pacotes
Esta é a geração do tipo mais básico de firewall, que atua até a camada de
Rede sendo que suas regras, conforme ilustrado na Tabela 1, são compostas
basicamente por endereços IP e portas de comunicação. Para Hamid Ali (2011),
esse tipo é essencialmente um roteador, com políticas de acesso e, por sua vez, não
consegue bloquear ataques ou comandos em nível de aplicação.
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Tabela 1 - Exemplo de regras Firewall Filtro de Pacotes

Endereço
de Origem

Porta de
Origem

Endereço
de Destino

Porta de
Destino

Ação

1

Qualquer

Qualquer

192.168.1.0

> 1023

Permitir

2

192.168.1.1

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Negar

3

Qualquer

Qualquer

192.168.1.1

Qualquer

Negar

4

192.168.1.0

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Permitir

5

Qualquer

Qualquer

192.168.1.2

SMTP

Permitir

6

Qualquer

Qualquer

192.168.1.3

HTTP

Permitir

7
Qualquer
Qualquer Qualquer Qualquer
Fonte: SCARFONE e HOFFMAN (2009) – (Adaptado)

Negar

Descrição
Regra para permitir
o
retorno
de
conexões TCP para
a subnet Interna.
Prevenir o próprio
sistema do Firewall
de
realizar
diretamente
conexões
para
qualquer lugar.
Prevenir
usuários
externos de acessar
diretamente
o
sistema de Firewall.
Usuários
internos
podem
acessar
servidores externos.
Permitir
que
usuários
externos
enviem e-mails.
Permitir
que
usuários
externos
acessem servidores
Web.
Última regra sempre
deve
ser
esta.
Negando tudo que
não
previamente
explicitado
como
permitido
ou
negado.

No que se refere à 1ª geração, o Firewall não mantém histórico do passado
de sessões no Firewall, ou seja, o método de filtragem é considerado stateless,
porque não há informação sobre onde ele se encontra no fluxo da informação.
Para Hamid Ali (2011), cada porta aberta para serviços como conexões Web,
Telnet e outros podem ser utilizadas para transportar outras aplicações como
RealPlayer. Esse tipo de aplicação realiza teste na rede com todas as portas e,
normalmente, se utiliza da porta 80 que está aberta para conexões web.
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2ª Geração Firewall - Inspeção com Estado (Stateful Inspection)
Segundo Scarfone e Hoffman (2009), Firewall do tipo Stateful Inspection são
os filtros de pacotes da 1ª geração que mantêm o estado das sessões de
comunicação e incorporaram mais inteligência, inspecionando até a camada
Transporte. O referido Firewall atua com uma tabela de estado das sessões que é
utilizada para validar qualquer tráfego passante.
Ainda, para estes pesquisadores, o Firewall tipo filtro de pacotes permite a
entrada de tráfego de retorno para qualquer porta designada “alta”. Estas portas,
definidas pela organização mundial IANA – Internet Assigned Numbers Authority,
são as portas acima de 1023 que não estão definidas para serviços conhecidos. Tal
abordagem causa sérios riscos para o ambiente interno, uma vez que expõe a rede.
Importante informar que, no Firewall Stateful inspection, não ocorre a referida
abordagem, visto que todas as sessões criadas no Firewall. Conforme ilustra a
Tabela 2, são armazenadas em uma tabela de estado e quando o tráfego retorna
para a rede interna, é confrontado com os dados da mencionada tabela.
Tabela 2 – Firewall Stateful Inspection – Tabela de estado de conexão
Endereço de
Origem

Porta de
Origem

Endereço de
Destino

Porta de
Destino

Descrição

192.168.1.100

1030

210.9.88.29

80

Estabelecida

192.168.1.102

1031

216.32.42.123

80

Estabelecida

1033 173.66.32.122

25

Estabelecida

192.168.1.101
192.168.1.106

1035

177.231.32.12

79

Estabelecida

223.43.21.231

1990

192.168.1.6

80

Estabelecida

219.22.123.32

2112

192.168.1.6

80

Estabelecida

210.99.212.18
24.102.32.23
223.212.212

3321
1025
1046

192.168.1.6
192.168.1.6
192.168.1.6

80
80
80

Estabelecida
Estabelecida
Estabelecida
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Fonte: SCARFONE e HOFFMAN (2009) – (Adaptado)

O firewall da 2ª geração é considerado mais seguro do que da 1ª, em virtude
da sua implementação da tabela de estado, e os estudos de Scarfone e Hoffman
(2009) corroboram com esta análise.
3ª Geração - Application-Level Gateway Firewalls
Os Firewalls de Aplicação são mais avançados, uma vez que são focados na
análise de um determinado protocolo da camada de Aplicação. Nesse caso, todo o
tráfego que passa pelo Firewall é tratado por um application-proxy, conforme ilustra
a Figura 1 e, então, são verificadas anomalias em relação ao protocolo de aplicação.
Figura 1 – Típicos application-proxy

Fonte: SCARFONE; HOFFMAN (2009) – (Adaptado)

Segundo Scarfone e Hoffman (2009), a inspeção da camada de Aplicação
possui desvantagens em relação ao Stateful Inspection. Primeiro, porque como é
necessário remontar todo o pacote em cada proxy-agent, o Firewall levará um tempo
maior para ler e interpretar cada pacote e, portanto, não é recomendado para redes
de alto desempenho ou com aplicações em tempo real. Recomenda-se sua
utilização para proteção de aplicações específicas, como servidores Web.
Outro ponto negativo dessa geração, é a manutenção dos proxy-agent, uma
vez que é necessário acompanhar as novas aplicações de rede e protocolos. Em
estudo de Scarfone e Hoffman (2009), os autores informam que é utilizado também
o proxy-agent genérico para passar protocolos que não possuem um proxy-agent
dedicado. Porém, estes genéricos não farão a análise detalhada de cada protocolo
como os dedicados e, sim, um tunelamento do tráfego passante pelo Firewall.
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2.1.1.2 IPS
Com a evolução e complexidade das ameaças, como por exemplo, ataques
de DDoS – Distributed Denial of Service – e Port Scan, novos sistemas de
segurança, além do Firewall, foram desenvolvidos para dar apoio no controle e no
bloqueio.
O Firewall pode isolar as redes internas e externas como uma primeira
camada de segurança, permitindo apenas o tráfego autorizado e fazendo log para
auditoria dos acessos. Entretanto, para Lei Zhang et al. (2013), o Firewall é uma
defesa estática e não pode proteger a rede interna de ataques que passam por ele.
O IDS – Intrusion Detection System - (LEI ZHANG et al., 2013), foi desenvolvido
como um mecanismo de defesa que complementa o Firewall. Este possui uma base
de assinaturas contra ataques conhecidos e todo o tráfego encaminhado para ele é
confrontado contra esta base. Caso o ataque seja identificado, então, um log poderá
ser gerado para permitir a auditoria sob o acesso.
O IDS, porém, é uma defesa passiva e não é capaz de bloquear ataques.
Neste caso, o IPS – Intrusion Prevention System – (LEI ZHANG et al., 2013) é a
evolução do IDS, pois a sua diferença é que participará ativamente na detecção e
prevenção de ataques, conseguindo atuar no bloqueio efetivo da ameaça, caso seja
encontrada na sua base de assinaturas.
Vale ressaltar que os IPS e IDS podem ser baseados em assinatura ou em
anomalia do tráfego da rede, conforme pesquisas de Padmashani et al., (2012). No
caso de assinatura, quando os pacotes de rede chegam no IPS/IDS, estes são
comparados aos padrões predefinidos para a respectiva ação de bloquear, log ou
reset.
Para anomalia, o conceito é diferente. Neste caso, o sistema é treinado com
uso de diferentes funcionalidades, como por exemplo, padrão de comportamento do
tráfego e, então, irá aprender, a partir de um dataset, como classificá-lo em normal
ou não.
Ambos sistemas possuem suas dificuldades. Padmashani et al. (2012)
ressaltam que, no caso de anomalia, em virtude da maneira de atuação do seu
motor, que monitora todo o tráfego da rede, muitos falsos alarmes são gerados e, no
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caso do IPS/IDS de assinatura, a atualização frequente e o desenvolvimento da
base de assinaturas são necessários para identificar os novos ataques.
Nas arquiteturas tradicionais de rede, tanto o Firewall quanto o IPS são
instalados para inspecionar o tráfego de entrada e saída da rede, conforme
apresentado na Figura 2. Porém, Lei Zhang et al. (2013) ressaltam que, apesar
deste posicionamento garantir maior segurança da rede, gerenciar e manter os IPS
não é tarefa fácil em função da rápida expansão das redes.
Figura 2 – Arquitetura tradicional de rede

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

2.1.2 Sistemas Unificados de Segurança
Os resultados das pesquisas acadêmicas acerca dos conceitos de UTM e
Next Generation Firewall são apresentados nesta seção.
2.1.2.1 UTM – Unified Threat Management
Para construir uma proteção unificada contra ameaças complexas e
combinadas, múltiplos sistemas de segurança foram integrados em uma única
arquitetura de segurança. De acordo com Chao et al. (2009), tal arquitetura foi então
denominada UTM, que contempla um sistema operacional seguro com múltiplas
funcionalidades de segurança e, que é executado sob uma plataforma de hardware
dedicada.
Em 2004, o IDC - International Data Corporation designou a definição oficial
de UTM como:
Produtos que incluem múltiplas características de segurança
integradas em um único equipamento. Para ser incluído nesta
categoria, um equipamento precisa ser capaz de prover firewall de
rede, detecção e prevenção de intrusos na rede e gateway de
antivírus (KOLODGY, 2004, p. 411).
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Na pesquisa de Liu e Zheng (2010), os autores informam que, com o passar
dos anos, além destas funcionalidades definidas pelo IDC em 2004, os sistemas
UTM receberam Filtro de Conteúdo Web, VPN, Controle de Aplicação dentre outras,
conforme ilustra a Figura 3:
Figura 3 - Arquitetura do UTM

Fonte: Elaborada pela autora, 2014
Pesquisadores, como Tipton e Krause (2007), designaram o termo ITM
(Integrated Threat Management), citando que um dos seus benefícios mais úteis é a
correlação dos dados coletados pelos diferentes motores do sistema. Em se
tratando de um sistema unificado, os logs unificados são um bom apoio para a
análise de problemas e de ameaças na rede. Nos sistemas independentes, os logs
estão em sistemas e consoles de gerência distintos.
A Figura 4, apresentada na sequência, mostra um comparativo entre o
cenário tradicional de rede, onde são necessários diferentes equipamentos e
sistemas de segurança e a estrutura de rede com o UTM, na qual estes sistemas
estão incorporados em um único hardware e sistema operacional.
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Figura 4 - Comparação entre cenários de redes tradicionais com o sistema ITM/UTM

Fonte: TIPTON e KRAUSE (2007) - (Adaptado)

Os UTMs bloqueiam os ataques no Gateway da rede, tanto da rede externa
para interna, antes que tenham a oportunidade de entrar no ambiente das estações
de trabalho, quanto no sentido contrário, nos acessos dos usuários às aplicações
indevidas. Para mostrarem essa ação, Chao et al. (2009) desenvolveram um
trabalho de pesquisa e de implantação de um sistema UTM, no qual foi possível
demonstrar o bloqueio de aplicações como BitTorrent, a partir das máquinas
internas.
As ameaças de rede evoluíram, uma vez que passaram de baseadas em
rede, para baseadas em conteúdo, fazendo com que os sistemas de segurança
tivessem que se adequar a atual realidade. Para Liu e Zheng (2010), estes novos
sistemas têm que agir mais rapidamente na detecção e bloqueio destas novas
ameaças com o intuito de evitar que se espalhem pela rede, causando danos
maiores. Neste ponto, a segurança convencional independente, composta por
soluções pontuais de segurança, tem dificuldade nesta detecção em tempo real. Ao
contrário, o equipamento UTM pode resolver grande parte dos problemas de
segurança com políticas centralizadas e ações rápidas.
Liu e Zheng (2010) desenvolveram um estudo de caso com solução de UTM
na Universidade BIGC (Beijing Institute Graphic Communication), que possui
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características de tráfego e acesso diversificados de alunos, professores, rede data
center e rede sem fio, que sofrem com diferentes tipos de ameaças em tempo real.
A arquitetura de rede, especificada por Liu e Zheng (2010), conforme ilustra a
Figura 5, foi composta por 9 sistemas UTM para prover segurança em camadas.
Com o experimento, os autores conseguiram demonstrar a eficácia do UTM em um
ambiente complexo e com ameaças avançadas, pois foi possível resolver os
problemas de segurança de rede nos aspectos de controle de tráfego, detecção e
bloqueio de ataques.
Figura 5 - Solução de UTM da BIGC

Fonte: LIU e ZHENG (2010) – (Adaptado)

Outra avaliação de UTM foi realizada por Ali, Lawati e Naqvi (2012), na qual
discutiram a importância da segurança de rede, analisaram diferentes tipos de
ameaças e também metodologias para mitigá-las. Como resultado do trabalho,
propuseram uma abordagem de infraestrutura segura com a utilização do UTM na
primeira camada de proteção da rede.
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Nessa pesquisa, também foi realizada uma análise desde o ponto de vista de
profissionais qualificados e preparados para gerenciar a segurança da rede. Essa
análise é importante porque, com tecnologias independentes, estes profissionais
devem ser treinados em todos os diferentes sistemas, enquanto que, em ambiente
com UTM, o treinamento seria em apenas em um sistema.
Como último ponto a ser levantado na análise dos sistemas unificados, a
gerência das diversas características do UTM é um fator que foi abordado por Zhang
et al. (2010), uma vez que o sistema possui diferentes interfaces de rede, políticas
de segurança e mensagens de log, resultando em um desafio para o processo de
implantação.

Estes autores

desenvolveram

um

sistema

chamado

UTM

-

Configuration and Management (UTM-CM), que comprovou a escalabilidade e a
interoperabilidade na gerência do UTM.
Como resumo da análise de UTM, a Tabela 3 mostra a comparação entre
arquiteturas Unificadas de Segurança versus Independente, com equipamentos
dedicados para cada uma das funções de segurança. Foram observadas as
seguintes áreas chaves: gerenciamento, configuração e complexidade.
Tabela 3 - Comparação entre equipamentos dedicados para cada função de
segurança e unificados do tipo UTM
Áreas chave de
comparação
Facilidade de
Gerenciamento
Configuração

Equipamentos dedicados
para cada função
Cada equipamento deve ser
gerenciado
independentemente
Cada equipamento deve ser
configurado via sua própria
interface

Complexidade de
Configuração

Complexo

Integração entre
equipamentos de
segurança
Proteção contra
ameaças

Confiança mútua entre os
equipamentos tem que ser
configurada
Apenas uma classe de
ameaça

Fonte: ALI, LAWATI e NAQVI (2012) - (Adaptado)

UTM
Ponto único de
gerenciamento
Ponto único de
configuração
Baseado em uma
única console de
gerência
Não é necessário;
único ponto de
configuração
Múltiplas classes de
ameaças
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2.1.2.2 Next Generation Firewall
Em 2003, o Gartner Group definiu o conceito de Next Generation Firewall
como, firewall de inspeção em profundidade, que além de inspecionar e bloquear
porta e protocolo, possuem, integrados no sistema, a inspeção e prevenção de
aplicação. (GARTNER, 2003)
O NGFW, conforme ilustra a Figura 6, contempla as características de
Firewall, VPN, IPS e Controle de Aplicação, integrados. A classificação do tráfego é
realizada pela identidade da aplicação provendo visibilidade e controle de
aplicações.
Figura 6 - Arquitetura do NGFW

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

A Tabela 4 mostra um comparativo das funcionalidades presentes nos
sistemas UTM e NGFW, nos quais é possível verificar a atuação na proteção contra
ameaças avançadas. Isso ocorre por que possuem as funcionalidades de IPS e
Controle de Aplicação integradas.
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Tabela 4 - Comparativo de características de segurança entre UTM e NGFW
Característica
UTM
NGFW
Firewall

X

x

VPN

X

x

IPS

X

x

Controle de Aplicação

X

x

Identificação do Usuário

X

x

Filtro de Conteúdo Web

X

Antivírus

X

AntiSpam

X

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

2.2 Desempenho e Arquitetura Resiliente
2.2.1 Desempenho
O uso de arquitetura de segurança unificada gera algumas preocupações
inerentes ao desempenho (CHAO et al., 2009), ao gerenciamento (ZHANG et al.,
2010) e à disponibilidade (NEIRA AYUSO et al., 2009).
Testes de desempenho com pacotes de 128 Bytes utilizando Socket V2
(Linux), realizados por Xue Hong-Ye (2008), demonstraram que o desempenho do
UTM, com todas as funções habilitadas, pode-se degradar sem o uso de
arquiteturas computacionais dedicadas para tal função.
Para o autor, esta degradação ocorre, principalmente, em razão da
redundância na classificação dos pacotes, da desnecessária inspeção em
profundidade, das inspeções adicionais nos pacotes de dados e da utilização do
processo de codificação e decodificação.
Segundo Liu e Zheng (2010), para que os Firewall Multifuncionais tenham
melhor desempenho a nível de aplicação e processamento de conteúdo no
perímetro da rede, uma arquitetura integrada de hardware e software, designada
para um propósito específico, é utilizada por alguns sistemas unificados.
Ademais, o pesquisador Xue Hong-Ye (2008) propôs duas arquiteturas de
hardware para apoiar na melhoria de desempenho: 1, arquitetura baseada no ASIC
(Application-Specific Integrated Circuit) +X86 com tecnologia de aceleração e 2,
multi-core e multi-CPU, baseada em arquitetura X86 com tecnologias de aceleração.
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A primeira arquitetura proposta foi o ASIC (LIU; ZHENG, 2010), que é um
componente importante nas plataformas multifuncionais, pois as análises que mais
consumiriam recurso a nível de software passam a ser realizadas por este circuito.
Como exemplo, processos de criptografia, análise de conteúdo em tempo real,
engine de varredura de Antivírus e IPS.
Em seguida, conforme Liu e Zheng (2010), está a arquitetura Multi-core que
foi desenvolvida para melhorar o desempenho e a escalabilidade, enquanto também
busca minimizar o consumo de energia. Isso ocorre pela combinação da aceleração
de hardware para uma aplicação específica e com o alto desempenho das técnicas
da arquitetura do processador multi-core.
Porém, para Liu e Zheng (2010), a arquitetura Multi-core não irá melhorar
linearmente a qualidade do sistema na medida em que aumenta a quantidade de
CPUs/Core. A razão é que, com o aumento do processamento, unidades extras de
operação como muitas paradas e chamadas, mecanismos de bloqueio (lock) e
trocas de contexto no Multi-core, irão consumir muito mais recurso e com um último
agravante, as operações de cópia dos pacotes pequenos.
Como terceira opção para apoiar na resolução do tema do desempenho de
sistemas unificados, Qi et al. (2007) defendem a arquitetura com NP (Network
Processor), que já são utilizados há vários anos por roteadores e switches, por sua
capacidade de programação e otimização de processamento de rede. Em seu
trabalho, os pesquisadores implementaram o algoritmo IPP (Integrated Protocol
Processing) no NP da Intel IX2850, vide Figura 7, para avaliar o desempenho de um
protótipo de UTM com políticas de acesso e IDS. O resultado demonstrou um
aumento geral de 30% no desempenho do sistema utilizando IPv4 e TCP com
pacotes Ethernet de 64-Byte.
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Figura 7 - Network Processor Intel IXP2850

Fonte: QI et al. (2007) - (Adaptado)

Além do quesito desempenho, o sistema unificado de segurança requer uma
análise da parte de disponibilidade, resiliência e complexidade do ambiente, uma
vez que este sistema pode ser um único ponto de falha de várias funcionalidades de
segurança.
2.2.2 Arquitetura Resiliente
Segundo Neira Ayuso et al. (2009), para a resiliência do ambiente de
segurança de rede, devem ser considerados fatores como link aggregation – IEEE
802.1AX-2008 (antigo 802.3ad). Na parte de gerência do sistema, esses fatores
devem ser desenhados de maneira que melhor atendam aos requisitos de
segurança, porém, otimizados para o ambiente a serem implementados.
Ainda,

segundo

os

autores,

para

apoiarem

na

resiliência

e

alta

disponibilidade, as arquiteturas de rede comumente recomendadas são:
-

Primário-Backup

O Firewall Multi-Primário envolve ter um ou dois firewalls para compor o cluster,
sendo que um atua como primário e outro, como backup, vide Figura 8. Esta
configuração utiliza protocolos de redundância como o VRRP (Virtual Router
Redundancy Protocol), garantindo que, pelo menos, um Firewall estará atuando todo
o tempo como primário.
Esse ambiente funciona bem para Firewall stateless. Para ambientes com
stateful firewalls, as sessões serão interrompidas e terão que ser reestabelecidas.
Alguns fabricantes possuem a funcionalidade de pick-up, permitindo a recuperação
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do fluxo, porém, não é considerado seguro, uma vez que as checagens de
conformidade não serão realizadas no restabelecimento.
Além disso, do ponto de vista de uso de recursos, o firewall backup sempre
ficará inativo até que o primário fique indisponível, ou seja, não há nenhum ganho de
desempenho neste modelo de arquitetura.
Figura 8 - Arquitetura Primário-Backup

Fonte: NEIRA AYUSO, GASCA e LEFÈVRE (2009) – (Adaptado)

-

Multi-Primário – Multipath - Cluster de Firewall
Um método comum para melhorar o ponto de uso de recursos do primário-

backup, é a utilização do roteamento multi-path. Neste ambiente, conforme ilustra a
Figura 9, um Firewall recebe o fluxo interno e o outro, o fluxo externo, utilizando o
conceito de endereços IP virtuais. Com isso, o tráfego de saída é trabalhado pelo
Firewall1 e o tráfego de entrada pelo, Firewall2, permitindo que os dois sejam
utilizados. Em caso de falha de um dos dois, o que ficar disponível irá assumir todo o
tráfego.
Figura 9 – Multi-Primário – Multipath

Fonte: NEIRA AYUSO, GASCA e LEFÈVRE (2009) – (Adaptado)
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Este método também é recomendado para firewall stateless. Caso seja
utilizado em firewall stateful, a propagação das informações entre os dois Firewalls
precisa ser síncrona e, então, cada pacote terá que esperar até que uma alteração
de estado tenha sido propagada com sucesso para o firewall backup. Porém, é
importante destacar que tal abordagem pode reduzir o desempenho.
-

Multi-Primário – Sanduíche de Cluster de Firewall
A diferença do ambiente anterior para o multi-primário –Sanduíche de Cluster

de Firewall, é que são inseridos dois balanceadores de carga, sendo um interno e
outro, externo a fim de distribuir o tráfego para os Firewalls.
Um dos problemas para este cenário, é que o ponto único de falha, que antes
era do Firewall, agora é dos balanceadores e, para resolvê-lo, é necessário
adicionar mais dois equipamentos redundantes, o que leva a um aumento na
complexidade do ambiente e também na possibilidade dos balanceadores se
tornarem o gargalo na estrutura da rede.
A Tabela 5 contém um resumo dos tipos de cluster de firewall apresentados
neste trabalho, desde os pontos de disponibilidade, desempenho e complexidade.
Tabela 5 - Resumo de Arquiteturas de Firewall tolerantes a falha e de cluster

Tipo de
Cluster
PrimárioBackup

Disponibilidade

Desempenho

Complexidade

Sem replicação de
estado estabelecida,
fluxos não são
recuperados.

Sem melhorias porque
o firewall backup fica
ocioso; reduzido se
replicação de estado for
utilizada.
Não há Firewall ocioso
no cluster.

Requer firewall
de backup e
switches de
rede extras.

Multi-primário
Multi-Path

Não recomendado
para firewall stateful.

Multi-primário
sandwich

Move o único ponto de
falha do Firewall para
os balanceadores de
carga.

Balanceadores de
carga precisam ser
stateful e escalar de
acordo com o número
de firewall.

Fonte: NEIRA AYUSO, GASCA e LEFÈVRE (2009) – (Adaptado)

Requer firewall
e e switches
de rede extras
Requer firewall
extra porém,
precisa
também de
mais
balanceadores
de carga.
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2.3 Ameaças Complexas, Avançadas e Persistentes
A evolução dos métodos utilizados pelas ameaças para chegar até o usuário,
se distribuir pela rede, roubar informações e gerar ações conjuntas com diferentes
organizações, levou a segurança de rede para níveis mais unificados e
interconectados, com o objetivo de ter uma rápida reação na proteção das
infraestruturas das organizações.
Como exemplo dessas ameaças, é possível citar o Conficker (SHIN et al.,
2012), uma Botnet que apareceu em Novembro de 2008 e, em um curto período de
tempo, espalhou-se pelo mundo todo, continuando presente, até os dias de hoje,
nos ambientes de rede, inclusive no Brasil. Seus métodos de se espalhar e chegar
até as vítimas utilizam três grandes fatores: 1. vulnerabilidade do NetBIOS, presente
em vários sistemas operacionais Windows. 2. técnicas avançadas, como
mecanismos de auto defesa e atualização via Web e P2P (Peer-to-Peer) e 3.
eficiente propagação local pela rede. O resultado foi a infecção de milhares de
computadores pelo mundo.
Na Tabela 6, é possível verificar os top 20 Autonomous Systems vítimas do
Conficker.

Tabela 6 - Top 20 AS - Autonomous Systems vítimas do Conficker
ASN
# Host
Nome do AS
País
4134
2825403 CHINA-BACKBONE
China
4837
1435411 China169-Backbone
China
7738
385672
TELECOMUNICACOES
Brasil
3462
280957
HINET
Taiwan
45899
273577
VPNT-AS-VN
Vietnam
27699
260848
TELECOMUNICACOES
Brasil
9829
248444
BSNL-NIB
índia
8167
237465
TELESC
Brasil
3269
231020
ASN-IBSNAZ
Itália
9121
207849
TTNET
Turquia
9394
195088
TELEFÔNICA
China
4812
182015
CRNET
China
4788
180876
CHINANET-SH-AP
Malásia
8402
141130
TMNET-AS-AP
Rússia
8151
138567
CORBINA-AS
México
17974
137991
UNINET
Indonésia
4808
137672
TELCOMNET-AS2-AP
China
3352
135276
CHINA 16-BJ
China
TELEFÔNICA-DATA8708
128228
ESPANA
România
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3320
126520
RDSNET
Fonte: SHIN et al. (2012)

Alemanha

Importante ressaltar que o Conficker possui uma funcionalidade interessante,
que é o mecanismo resiliente de atualização. Para evitar detecção, ele,
automaticamente, gera novos nomes de domínios, que são servidores de
atualização, e conecta nesses domínios para baixar suas próprias atualizações.
Após a Botnet Conficker, Zhang et al. (2011) observaram que as ameaças
estão mais complexas e utilizando-se de diferentes vetores para alcançarem o maior
número de alvos. Um destes vetores é o P2P (Peer to Peer), utilizado por Botnets ou
aplicações como o BitTorrent. O software BitTorrent pode ser utilizado, tanto para o
lado positivo na Internet, apoiando na troca de informação e na distribuição de
arquivos de software livre, quanto para o lado negativo, oferecendo download e troca
de conteúdos ilegais, como músicas e filmes sem direitos autorais.
Conforme estudos de Tung-Ming Koo et al., (2011), no início, bots e botnets
eram ferramentas legítimas, em sua maioria, utilizadas para propósitos funcionais
como manutenção de um canal aberto IRC quando nenhum usuário estava
conectado, ou manutenção do controle do canal IRC. Hoje, uma botnet é uma
coleção de máquinas comprometidas, conhecidas como bots, que recebem e
respondem comandos de um servidor de comando e controle (C&C) ilustrado na
Figura 10.
O referido servidor, conforme Kok e Kurz (2011), serve como um mecanismo
de encontro para os comandos do controlador humano, o Botmaster. O Botmaster
utiliza trampolins para que os agentes Bots possam receber as informações de
configurações, incluindo os direcionamentos das URLs onde estão localizados os
servidores de C&C. Esses trampolins podem ser páginas no Facebook ou Twitter,
que contêm as instruções de C&C a serem distribuídas e para realizarem o
download das informações roubadas pelo bot.
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Figura 10 – Estrutura de uma Típica Botnet

Fonte: KHATTAK et al. (2013) – (Adaptado)

As máquinas vítimas são infectadas por meio de um programa executável
malicioso conhecido como bot binário. Os bots, que pertencem à mesma botnet,
formam a família bot, na qual o objetivo final é a realização de atividades ou ataques
no nome de seu controlador malicioso, o botmaster.
Sem o sistema de Comando e Controle (C&C), uma botnet é apenas uma
coleção de máquinas infectadas. Nos trabalhos de Khattak et al. (2013), é
recomendado que o servidor C&C utilize-se de sistemas que combinem baixa
latência, simplicidade, disponibilidade e discrição. A comunicação C&C pode atuar
com protocolos já existentes ou criados para este propósito.
Ainda, para Khattak et al. (2013), a utilização de protocolos existentes traz
grandes vantagens para os desenvolvedores de botnet, uma vez que já foram
testados e têm menos chances de ter bugs em relação aos personalizados.
O primeiro meio de comunicação utilizado por botnet, foi o IRC, uma vez que
este era amplamente utilizado na Internet, e possuía diversas redes IRC públicas
disponíveis na Internet. Segundo Khattak et al. (2013), possui uma sintaxe de
comando baseada em texto simples, e fornece comunicação em tempo real entre o
servidor C&C e o bot. Para os autores, uma vez que o IRC não é muito utilizado em
redes corporativas e o formato das mensagens trocadas possui um padrão único
tornando-o de fácil detecção, sua utilização vem diminuindo.
As redes Peer to Peer (P2P), originalmente desenvolvidas para facilitar o
compartilhamento de arquivos, passaram a ser utilizadas também para comunicação
C&C de botnet. Segundo os pesquisadores Khattak et al. (2013), neste modelo, os
comandos enviados aos bots não são centralizados e podem utilizar qualquer nó da
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rede P2P, o que torna a detecção dos servidores C&C e também a classificação do
tráfego pelos sistemas de segurança, mais difíceis.
Após o P2P, a Botnet evoluiu para um modelo centralizado, e os autores DaeIl Jang et al. (2009), em sua pesquisa, mostram que a Botnet pode ser composta por
um servidor de C&C, utilizando-se, em sua maioria, do protocolo HTTP para a
comunicação com os bots.
Na Tabela 7, é apresentada uma comparação das botnets centralizadas e
P2P, como resultados dos estudos de Raghava et al. (2012), nos quais é possível
verificar que o tipo Centralizada é mais ágil no envio de comandos e gerenciamento
dos bots. Isso serve de apoio no fortalecimento deste tipo de botnet para exercer
crimes, uma vez que rapidamente consegue ativar bots para a realização de
atividades ilícitas como ataques de negação de serviço distribuído.
Tabela 7 - Comparação dos modelos Centralizados e P2P

Botnets
1
2
3
4

Parâmetro
Rastreamento
Ponto Único de falha
Custos incorridos
Risco de Sequestro

5

6

Centralizada
Fácil
Pode destruir toda a
Botnet
Alto custo
Sequestro do
controlador Bot
pode relevar a
identidade do
Botmaster

P2P
Difícil
Não irá afetar muito
Baixo
Sequestro do Bot
não pode revelar a
identidade do
Botmaster

Agilidade na distribuição
dos Comandos

Rápido

Lento

Gerenciamento

Fácil

Difícil

Fonte: RAGHAVA et al. (2012) – (Adaptado)

Após análise de pesquisas no âmbito acadêmico, neste trabalho, será
analisado o tipo de Botnet Centralizada, uma vez que seus parâmetros de
distribuição são rápidos, causando infecções de vítimas em larga escala e, ainda,
por seu gerenciamento simples, o que facilita a criação de novas famílias Botnet.
A estrutura centralizada de Botnet, conforme ilustra a Figura 11, inicia o
processo quando o atacante, conhecido como Botmaster, realiza a infecção inicial
de máquinas utilizando-se de vulnerabilidades no sistema da vítima ou com o envio
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de um e-mail spam com o arquivo binário do agente bot. Após a infeção, o servidor
C&C realiza o relatório de infecção para identificar as máquinas ativas e, em
seguida, envia os comandos para realizar ataques de negação de serviço
direcionados ao alvo escolhido.
Figura 11 – Estrutura Centralizada de Botnet

Fonte: DAE-IL JANG et al. (2009) – (Adaptado)

Para o crime cibernético e os desenvolvedores de botnet, a grande vantagem
com o uso do protocolo HTTP para comunicação com os bots é que bloqueá-lo nas
redes corporativas não é uma opção viável, uma vez que esse é o protocolo
amplamente utilizado para o acesso à Internet. Os pesquisadores Khattak et al.
(2013) corroboram esta afirmação em seus estudos.
A explosão da Web 2.0 e o uso de redes sociais apoiaram os criminosos
cibernéticos na disseminação de seus bots. Nos estudos de Khattak et al. (2013),
eles citam que o Botmaster pode criar uma página com o perfil publicado no
Facebook, ou uma conta no Twitter, que irá atuar como o seu servidor HTTP de
C&C. Nesse cenário, os comandos para os bots são publicados como status nestes
sites de redes sociais..
Kok e Kurz (2011) definiram um ciclo de vida para o botmaster, que pode ser
descrito nas cinco fases, conforme ilustra a Figura 12, a seguir:
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Figura 12 - Ciclo de vida da Botnet do ponto de vista do BotMaster

Criação

Infecção

Reunir

Esperar

Executar

Fonte: Nokia Siemens Networks (2011) - (Adaptado)

As fases do ciclo de vida da Botnet podem ser assim explicadas:
A criação, projeto e desenvolvimento do software Botnet é, geralmente, feita
com reutilização de códigos existentes.
Já a infecção de dispositivos ocorre com exploração de vulnerabilidades de
software, download de drivers, envio de e-mails com links ou anexos maliciosos ou
até por se espalhar ativamente pelos chamados zombis, que são máquinas
infectadas e adormecidas aguardando pelo contato do botmaster.
Na sua primeira execução, na fase Reunir, o objetivo é que o Bot encontre o
servidor de C&C, que pode ser um servidor IRC ou HTTP. Na infraestrutura
descentralizada, é utilizado o modelo de rede P2P.
Na fase Esperar, o Bot aguarda os comandos do Botmaster que serão
solicitados para execução.
Por último, conforme pesquisas de Kok e Kurz (2011), o Bot executa os
comandos recebidos pela infraestrutura C&C. Esses comandos podem ser:
varredura de novas vítimas, envio de informações da máquina infectada, envio de
ataques DoS (Denial of Service), instalação de outro malware.
Em estudo de Alhomoud et al. (2013), é ilustrado o processo de infecção de
uma máquina vítima, para tornar-se um bot, detalhado na Figura 13. O malware,
primeiramente, entra na rede interna, por email, por exemplo; o usuário clica em um
link malicioso do e-mail, e então o bot instala-se na máquina; rouba alguma
informação importante e se registra no servidor C&C, e então torna-se parte da
Botnet. A partir desse momento, a máquina vítima, bot, está pronta para receber
comandos do Botmaster, que tem como objetivo realizar atividades criminosas como
ataques de negação de serviço distribuído – DDoS, envio de spam e outros.
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Figura 13 – Infecção de máquinas vítimas – Tornando-se um bot

Fonte: ALHOMOUD et al. (2013) - (Adaptado)

O botmaster utiliza nomes de domínio, e não endereços IPs, em todos os bot
(RAGHAVA et al. 2012), com o objetivo de flexibilizar o controle. Para esse controle
em dispositivos móveis, é comum utilizar Dynamic Domain Name System (DDNS)
para facilitar as atualizações frequentes e as alterações das máquinas bot. Cada vez
que uma máquina bot, controlada pelo C&C, é detectada e desativada pelo usuário,
os botmasters podem facilmente criar outro bot controlado em uma nova máquina e
atualizar a entrada DDNS para apontar para o novo controlador.
Para Raghavaet al. (20 12), o processo da Botnet pode ser dividido em 3
partes:
-

Procura: busca por computadores vulneráveis e não protegidos.

-

Distribuição: o código do Bot é distribuído para os computadores (alvos) para
que se tornem Bots.
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-

Sign-on: os Bots se conectam ao Botmaster e ficam prontos para receber o
tráfego de comando e controle.
Cada nova geração de Botnets se diferencia entre si explorando os meios de

comunicação do servidor, Comando e Controle (C&C), com os bots. Os mais
utilizados são o 1, Internet Relay Chat – IRC, como exemplo de Botnet a Agabot, a
SDBot e a Spybot e 2, o protocolo HTTP padrão da botnet Zeus. Para os
pesquisadores Binsalleeh et al. (2010), o último meio é mais difícil de detectar, pois
na maioria das políticas de rede, este protocolo é permitido em função da navegação
na Internet.
A criação de uma Botnet, nos dias de hoje, é um processo rápido mediante à
utilização de Crime Tool Kits. Tais ferramentas têm apoiado no crescimento e na
evolução das Botnets, pois permitem que pessoas com conhecimentos básicos em
computação criem sua Botnet e espalhem seus arquivos binários de bot. A Zeus é
um exemplo de botnet que possui sua ferramenta de criação disponível na Internet.
Os métodos de ação de cada botnet se diferenciam entre si, uma vez que
cada uma é construída com um propósito específico de ataque. Alazab et al. (2013)
realizou uma análise histórica das principais botnets. Na Tabela 8, é possível
identificar as principais botnets desde 2007 e seus métodos de infecção.

Tabela 8 - Histórico de Botnet

Nome
Zeus
Limbo

Ano de

Explicação

Surgimento
2007
2007

Zeus 2.0

Utiliza métodos tradicionais de email phishing para
infectar usuários.
Roubo de informações sensíveis. Tem habilidade
para atuar na página web do usuário.
Contém aptidão para ultrapassar a rotina de

2010

desinstalação. Novas habilidades com eventos para
simplificar várias

instalações

em

computadores

similares.
SpyEye

InfoStear

2010
2009

Monitora navegador Web e sniffing de protocolos de
rede como HTTP, FTP e POP.
Tem um objetivo muito específico no payload. Possui
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habilidade para coletar informação confidencial da
vítima e redirecioná-la para site web predeterminado.
Silent Banker
URL Zone

Haxdoor

2009
2011

Existe quando o usuário clica no link malicioso.
Modifica páginas bancárias para enganar vítimas a
fazer transferência de dinheiro.
Redireciona as requisições de conexões para URLs
solicitadas pelo usuário infectado.
Carberp tem a funcionalidade para ser utilizada em

Carberp
2012

ambos ataques: genéricos ou direcionados. Também
tem novas habilidades que o tornam mais poderoso
que o Zeus.
Links escondidos em URLs ou anexos HTML que

Cridex
2012

enganam o usuário a navegar em sites Web
comprometidos.

Fonte: ALAZAB et al. (2013) – (Adaptado)

Binsalleeh et al. (2010) realizaram a engenharia reversa da comunicação da
Botnet Zeus, mostrando como ocorre todo o processo de contato do cliente bot com
o servidor C&C.
Inicialmente, as máquinas vítimas recebem um bot binário que é um
programa executável. Quando o usuário clica no programa, o bot é instalado. A partir
deste momento, conforme ilustra a Figura 14, o processo na máquina bot inicia uma
conexão HTTP com o servidor C&C enviando uma requisição GET /config.bin. Esta
mensagem é uma solicitação para conseguir o arquivo de configuração da botnet.
Em seguida, o servidor C&C responde sob HTTP com o arquivo de
configuração criptografado chamado config.bin. A vítima recebe o arquivo e decifra
seu conteúdo utilizando uma chave RC4 que está incorporada dentro do arquivo
binário do bot. Depois dessa troca, toda a comunicação ocorre sob HTTP.
No cenário em que o cliente bot for solicitado para gerenciar a botnet, a
máquina infectada tem que informar seu endereço IP externo. Por fim, o bot envia a
informação roubada e o relatório com seu status de atualização para o servidor C&C
via POST/gate.php.
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Figura 14 - Padrão de Comunicação Zeus

Cliente Bot Zeus

Infraestrutura
C&C Zeus

Fonte: BINSALLEEH et al. (2010) - (Adaptado)

Nos trabalhos de Caronni, (2001); Tung-Ming Koo et al. (2011) sobre
Firewalls em ambiente com P2P, os autores chegaram à conclusão que, com a
utilização de protocolos comuns como HTTP com meio de comunicação nas
Botnets, sistemas únicos de segurança Firewall, com políticas baseadas em portas
de comunicação e endereços IPs, não conseguem atuar sozinhos no bloqueio e
controle dessas ameaças complexas e persistentes.
2.3.1 Ameaças Avançadas e Persistentes
Há uma nova classe de ameaças cibernéticas denominada Advanced
Persistent Threats (APT), (KHATTAK et al., 2013). A APT é uma categoria de crimes
cibernéticos que tem como alvos os ativos políticos e os empresariais. Os atacantes,
que utilizam de APT, fazem uso dos recentes desenvolvimentos em tecnologias de
invasão, como Botnet do tipo C&C, troca rápida de DNS, conhecida como IP Flux,
dentre outros.
Khattak et al. (2013) cita como exemplo de APTs a Aurora, uma botnet que foi
responsável por roubo de informação intelectual e proprietária de várias
organizações localizadas em diferentes países, e a Ghostnet que é um outro
exemplo de botnet utilizada para espionagem cibernética.
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A Gohstnet infiltrou em altos escalões políticos e econômicos de muitos
países, incluindo embaixadas e ministérios de relações exteriores de outros
escritórios do governo.
Este trabalho, por definição de escopo e abrangência das botnets, sugere a
APT como trabalhos futuros com análise do funcionamento dos seus maiores alvos
nos últimos anos.
2.4 Mecanismos de Detecção Botnet
Diferentes abordagens já foram propostas para detectar famílias de botnets.
Raghava et al. (2012) citam 6 abordagens abaixo descritas:
1. Honeypot (Pote de Mel):

Honeypot refere-se a um sistema que atua como armadilha para chamar a
atenção dos invasores para atacarem o Pote de Mel, com os objetivos de proteger
alvos críticos e de investigar o funcionamento da Botmaster. Os computadores que
fazem parte da Honeypot não possuem nenhum sistema em produção e estão
vulneráveis aos ataques, por isso, o nome Pote de Mel. As seguintes informações
podem ser coletadas:
-

Assinatura do Bot para detecção baseada em conteúdo.

-

Informação dos servidores e mecanismos de C&C da Botnet.

-

Brechas de segurança desconhecidas que permitiram que o Bot entrasse na
rede.

-

Ferramentas e técnicas que o atacante utiliza.

-

Motivação do ataque.
Há limitações no uso de honeypots, pois alguns worms inteligentes

conseguem identificar a armadilha e podem realizar um contra-ataque à rede do
honeypot.
2. Assinatura:

Importante destacar que o conhecimento sobre o funcionamento e padrão dos
bots das famílias de Botnets existentes permitem a criação de assinaturas para
detectar seu tráfego na rede. As vantagens dessa técnica são a detecção
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imediata e a impossibilidade de falsos positivos. Porém, a abordagem é funcional
apenas para botnets conhecidas. Com isso, não é possível detectar ataques
desconhecidos chamados de dia-zero (RAGHAVA et al., 2012).
3. Anomalia:

A técnica da anomalia busca detectar bots das famílias de Botnets baseandose em anomalias do tráfego de rede como alta latência, alto volume de tráfego,
tráfego em portas não convencionais e comportamento anormal do sistema, que
possam indicar a presença de Bots maliciosos na rede. Apesar deste método
resolver o problema de detectar Botnets desconhecidas, ele pode identificar tráfego
IRC na rede que pode ser uma Botnet, mas não utilizada para ataques.
4. DNS:

Este método de detecção é baseado na informação de DNS gerada pelos
bots da família Botnet. É similar ao de Anomalia aplicado ao tráfego de DNS. Os
Bots iniciam a comunicação com o servidor de C&C para obter comandos. A fim de
acessar o servidor C&C, o Bot realiza consultas DNS para colocar o servidor C&C,
que é geralmente armazenado por um provedor de DDNS. Desta maneira, é
possível detectar Botnet monitorando o tráfego de DNS e identificando anomalias.
5. Mining:

Identificar tráfego Botnet seria uma tarefa fácil, caso não fossem utilizados
protocolos comuns como HTTP para a comunicação com o C&C. Além disso, esta
técnica gera alto volume de tráfego causando alta latência na rede. Dessa maneira,
técnicas baseadas em anomalias não são úteis para identificar o tráfego de Botnet
C&C.
Diferentes técnicas de data mining, incluindo aprendizado da máquina,
classificação e agrupamento, podem ser utilizadas para detectar eficientemente
tráfego de Botnet C&C. O Botminer (RAGHAVA et al., 2012) é um exemplo que
agrupa comunicação similar, tanto no tráfego normal, quanto no malicioso, fazendo a
correlação.
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6. Network-Based:

A técnica Network-Based é baseada em estratégia de decisão que tenta
identificar famílias Botnets monitorando o tráfego de rede. É possível classificá-la em
duas categorias: Monitoramento Ativo ou Passivo.
O monitoramento Ativo baseia-se na habilidade de injetar pacotes de teste na
rede, nos servidores ou na aplicação, para medir as reações da rede, produzindo
tráfego extra.
O monitoramento Passivo utiliza alguns dispositivos para inspecionar o
tráfego passante, dessa maneira, não gerando tráfego extra. Porém, requer um
tempo maior para inspecionar múltiplos estágios ou comunicações da Botnet para
detectá-la.
Diferentemente do método de assinatura, o Network-based consegue
identificar Bots desconhecidos e que utilizam-se de criptografia.
Dos métodos acima mencionados, nesse trabalho, optou-se pela realização
de experimentos nos sistemas que utilizam o método de Assinatura, uma vez que
este é o método comumente incorporado nos ambientes de rede e visto que os
demais atuam com soluções específicas para coletar e monitorar o tráfego da rede.
2.5 Métodos de Avaliações
A seleção de um sistema de segurança é um aspecto importante da
infraestrutura da rede. No trabalho de Bosire (2009), essa seleção não implica
apenas em identificar e selecionar um sistema que tem as capacidades técnicas,
mas também, que obtenha as respostas de seus fabricantes para várias questões
em relação ao seu funcionamento.
Para o NIST - National Institute of Standards and Technology - (SCARFONE;
HOFFMAN, 2009) em seu documento Guidelines on Firewalls and Firewall Policy, o
planejamento e implantação do Firewall devem seguir fases previamente definidas a
fim de garantir a implantação do sistema de maneira adequada e segura no
ambiente de rede, sendo estas: planejamento, configuração, teste, implantação e
gerenciamento.
A fase de teste é responsável por implementar e testar um protótipo da
solução, escolhida em um laboratório ou ambiente de teste. O objetivo primário dos
testes é avaliar cinco aspectos: funcionalidade, desempenho, escalabilidade e
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segurança

da

solução,

além

de

identificar

problemas

relacionados

a

interoperabilidade com os componentes existentes no ambiente.
Na definição dos métodos de testes de Firewall, existem diferentes fatores
que devem ser considerados, tais como enfatiza Bosire (2009): identificar o que é
necessário proteger na rede; determinar o que está incluso no software; determinar
quem irá fazer a instalação e configuração.
Ainda, para Bosire (2009), a organização tem que levar em conta que um
sistema de Firewall, que corresponde às demandas de um ambiente com problemas
similares, poderá não atender às suas necessidades. Essa questão leva à escolha
dos testes para validação antes de qualquer escolha de um sistema unificado de
segurança.
Apoiando a consideração acima, Al-Tawil e Al-Kaltham (1999), ainda
defendem que alguns Firewall oferecem mais características do que apenas o Filtro
de Pacote e, por esse motivo, testes e avaliações são necessários para apoiar na
identificação do firewall que melhor se adequará aos requisitos de funcionalidade e
segurança da organização.
Uma contribuição importante vem dos estudos de Al-Tawil e Al-Kaltham
(1999). Os autores desenvolveram uma avaliação de Firewall que consiste em
métodos manuais, automatizados e, também, uma segunda fase com observações
interativas e com uso dos seguintes indicadores de comparação: requisitos e
características durante um período de execução.
Os referidos autores ressaltam que o resultado da avaliação não é dizer que
um Firewall é melhor que outro e, sim, que aquele determinado Firewall atende
melhor a um determinado ambiente especificado.
Krishna e Victoire (2011), em seus trabalhos, desenvolveram um método para
simulação de Firewall com o intuito de observar o comportamento do sistema, dado
um conjunto de políticas através da geração de pacotes de testes. No estudo, não
foram levadas em conta as especificidades de cada ambiente e sim, uma
abordagem geral para todos os cenários de rede.
Os sistemas de Firewall, apesar de sua função crítica no âmbito da segurança
da informação, vêm sendo testados sem metodologias definidas e efetivas (SHETH;
THAKKER, 2011). O trabalho desenvolvido por esses autores leva em conta que,
Firewall sofisticados reconstroem os pacotes e também fazem análise em nível de
aplicação. Nessa perspectiva, foi feita uma observação comparativa de Firewall com
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características de inteligência de aplicação, afim de entender seu comportamento
sob ataques comuns e adaptados e, também, sob certas condições de desempenho
para o tráfego dos protocolos HTTP, TCP e UDP. Como terceiro fator de avaliação,
foram feitos testes de segurança sob um cenário previamente definido, com o
objetivo de identificar os ataques que são bloqueados pelos Firewall. Os autores
afirmam que apesar dos testes realizados, a melhor avaliação é obtida quando se
consegue chegar o mais próximo da experiência que o Firewall irá ser implantado.
Com o passar dos anos, novos fabricantes de Firewall foram surgindo e com
novas características de segurança inerentes, trazendo dificuldade para a análise da
aderência às necessidades da estrutura de rede. Para Noureldien e Osman (2000),
para determinar se um firewall é eficaz exige-se certificação e testes.
A importância da certificação é uma demanda de ambientes que precisam de
uma entidade terceira, além dos fabricantes, que tem experiência e ferramentas para
testar a qualidade mínima exigida para o produto. O problema com a certificação, é
que cada instituição possui seu critério de avaliação e testes, ou seja, não há um
padrão de avaliação de Firewall para todas as entidades certificadoras. Ademais,
testar um sistema de Firewall e verificar que ele irá funcionar apropriadamente,
aumenta a confiança para o processo de implantação e ciclo de vida deste sistema.
Outra contribuição relevante vem dos trabalhos de Noureldien e Osman
(2000). Os estudiosos realizaram uma análise quantitativa de Firewall com o uso de
uma abordagem multidimensional que contemplou segurança, desempenho e
gerenciamento, para ilustrar os pontos fortes e fracos do Firewall. No trabalho dos
autores, também foi utilizado um ambiente genérico para os testes.
No âmbito do IETF, as RFCs 3511 - Benchmarking Methodology for Firewall
Performance (MARTIN et al., 2003), 2544 - Benchmarking Methodology for Network
Interconnect Devices (MCQUAID; BRADNER, 1999), 2647 - Benchmarking
Terminology for Firewall Performance (NEWMAN, 1999) e 1242 - Benchmarking
Terminology for Network Interconnection Devices (BRADNER, 1991), determinam
um padrão para testes de desempenho de Firewall e equipamentos de rede
englobando características como, NAT (Network Address Translation), políticas de
acesso, cache web e autenticação. Essas RFCs são seguidas e utilizadas pela
maioria dos fabricantes de Firewall Multifuncionais, com o intuito de demonstrar a
capacidade de desempenho.
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Os laboratórios especializados em testes como NSS Labs (SKYBAKMOEN,
2013) e ICSA Labs, possuem serviços e uma estrutura de testes pré-definida de
avaliação. Ambos laboratórios possuem categorias para Network Firewall, Antivírus,
IPS, VPN e, o mais recente adicionado foi o Next Generation Firewall, contemplando
testes de Autenticação de usuários, controle e identificação de aplicação e proteções
de usuários e servidores. As avaliações dos sistemas são realizadas utilizando um
caderno de testes predefinido e com abordagem genérica de ambiente.
Como recomendação na seleção do sistema de UTM/NGFW, Tipton e Krause
(2007) mencionam que deve ser seguido o ciclo de vida como de qualquer outro
sistema de segurança implementado na organização. O entendimento dos requisitos
necessários para a segurança da rede em questão, e a realização da avaliação da
solução, são fatores para um grande passo na definição correta do sistema que irá
atender à demanda específica dos ambientes de rede.
2.7 Análise SWOT
O método SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities e Threats), segundo
Bukhari e Khan (2009), é uma ferramenta organizada para mensurar as forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças de qualquer objeto na tomada de decisões
importantes, especialmente, para determinar a estratégia de implantação no
contexto da escolha de um único caminho dentre vários propostos.
Bukhari e Khan (2009) recomendam que, para conduzir uma análise SWOT
de um produto ou serviço, é necessário considerar alguns passos:
1. Coleta da informação: Envolve coletar dados para SWOT com análise dos
sistemas, produtos ou serviços.
2. Plano de Ação: Implica em organizar os passos necessários para eliminar
pontos desnecessários em cada uma das análises S, W, O e T.
3. Strengths: Define, explicitamente, as vantagens, características e recursos
únicos.
4. Weakness: Ilustra o que deve ser melhorado, evitado ou que está sendo
mal feito.
4. Opportunities: Elenca as novas oportunidades existentes ou que podem ser
encontradas reduzindo das fraquezas ou utilizando as forças para criar
oportunidades.
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5. Threats: Implica em descobrir quais problemas provavelmente podem
ocorrer no futuro.
Como resumo desta seção de Métodos de Avaliação, neste trabalho, foi
utilizado o relatório de Next Generation Firewall (NGFW), do NSS Labs
(SKYBAKMOEN, 2013), que criou um SVM – Mapa de Valor da Segurança, para os
sistemas testados. Neste caso, levando em conta a eficácia da segurança e o TCO –
Total Cost Ownership, por Mbps protegidos, o sistema Fortigate teve a melhor
pontuação com Eficácia: 94.10% e TCO de US$6.35, conforme ilustrado na Tabela 9
e, portanto, esses dados foram utilizados nos experimentos dessa pesquisa.
Tabela 9 - Mapa de Valor da Segurança (SVM) para NGFW
Produto

Eficácia da Segurança

Valor (TCO por Mbps
Protegido)

Barracuda F800b

89.70%

Abaixo da Média

$20.03

Acima da
Média

Netro

Check Point 13500

96.40%

Acima da Média

$21.45

Acima da
Média

Recomendado

Cisco ASA 5525-X

99.20%

Acima da Média

$21.60

Acima da
Média

Recomendado

Cisco ASA 5585-X SSP60

99.20%

Acima da Média

$48.00

Abaixo da
Média

Neutro

Cisco FirePOWER 8350

99.20%

Acima da Média

$20.03

Acima da
Média

Recomendado

Cyberoam CR2500iNG-XP

88.20%

Abaixo da Média

$13.48

Acima da
Média

Neutro

Dell SonicWALL
SuperMassive E10800

97.90%

Acima da Média

$15.46

Acima da
Média

Recomendado

Fortinet FortiGate-1500D

94.10%

Acima da Média

$6.35

Acima da
Média

Recomendado

Fortinet FortiGate-3600C

96.30%

Acima da Média

$8.30

Acima da
Média

Recomendado

McAfee NGF-1402

95.50%

Acima da Média

$11.38

Acima da
Média

Recomendado

Palo Alto Networks PA3020

60.10%

Abaixo da Média

$63.66

Abaixo da
Média

Atenção

WatchGuard XTM1525

97.80%

Acima da Média

$11.87

Acima da
Média

Recomendado

Fonte: NSS Labs - SKYBAKMOEN (2013) - (Adaptado)

Classificação
Geral
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Para a comparação das alternativas de arquitetura de segurança de rede, e
para apoiar nas diretrizes de uso, foi utilizada a análise SWOT.

51

3. PROPOSTA DE TRABALHO
3.1 Problema
Na seção anterior, discutiu-se o tema ameaças avançadas do tipo Botnet,
especificamente, aquelas que utilizam-se do protocolo HTTP como meio de
comunicação com o servidor de C&C.
Nesta estrutura de C&C, os bots são acionados pelo Botmaster para realizar
ações direcionadas, ou mesmo para enviar informações do dispositivo infectado,
seja uma estação de trabalho Windows, seja um dispositivo móvel.
As vítimas, denominadas bots, quando buscam o seu servidor de controle e
enviam os comandos e as informações, fazem uso do HTTP, protocolo este
amplamente utilizado para acesso à Internet e, por sua vez, liberado na maioria dos
sistemas de Firewall.
O Firewall Stateful, por sua vez, faz análise do Five-Tuple, que é a referência
aos cinco valores diferentes de uma conexão Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP), composta pelos endereços IP de origem e destino, pelas portas
de origem e destino e pelo protocolo utilizado. Em alguns Firewalls é possível
também identificar o cabeçalho da camada de aplicação, como por exemplo, a
sequência de comandos do HTTP, como GET e PUT. Porém, o objetivo inicial é
permitir ou liberar o tráfego baseado no Five-Tuple.
Em função dessa análise simplificada, os bots conseguem passar toda a
informação de comunicação no protocolo HTTP e o Firewall não conseguirá
identificá-la e, por sua vez, bloquear a comunicação com o servidor C&C.
Como exemplo, ilustrado na Figura 15, o bot com endereço IP 172.16.31.50
envia uma requisição HTTP do tipo GET para o servidor de C&C 192.168.20.11.
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Figura 15 – Requisição HTTP do tipo GET – Botnet

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
Nesta situação, o Firewall, IPTables, possui uma regra, permitindo o protocolo
HTTP a partir da rede interna 172.16.31.0/24 para a rede 192.168.20.11, porém,
como consegue identificar apenas o Five-tuple, o tráfego do bot é considerado como
qualquer outra navegação na Internet sob a porta TCP/80, conforme ilustra a Figura
16.
Figura 16 - Comunicação do Bot com servidor C&C – Tráfego de saída

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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A conexão do bot com o servidor de C&C é, então, estabelecida com
sucesso, vide Figura 17, pois o Firewall não consegue identificar, no protocolo
HTTP, o comando GET /bot/config.bin, que o tráfego possui uma comunicação de
Botnet.

Figura 17 - Comunicação do Bot com servidor C&C – Comunicação estabelecida

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

3.2 Proposição do Método
Diante do problema exposto, o método proposto neste trabalho realiza a
verificação da comunicação do Bot no protocolo HTTP por meio de assinaturas. Esta
verificação pode ser realizada nas várias fases do ciclo do Bot: Infecção,
Configuração e Comunicação.
O método propõe, para cada fase, os módulos do sistema por classes, o que
pode ser visto na Figura 18.
Figura 18 - Ciclo do Bot

Infecção

Comunicação
Configuração
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Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Cada fase envolve a comunicação com o servidor de C&C e esta pode ser
analisada de diferentes maneiras.
Na classe infecção, ocorre a transferência do arquivo binário bot. Em geral,
este chega por meio de uma vulnerabilidade no sistema ou por recebimento de email phishing com um enlace para transferir o arquivo via HTTP.
Na classe Configuração, o bot já está instalado na máquina vítima e irá
estabelecer uma conexão HTTP com um servidor hospedado em sites externos
como, por exemplo, página do Facebook, Twitter ou mesmo em outros servidores ao
redor do mundo, para solicitar as informações de acesso à rede Botnet.
Na classe de Comunicação, o bot já possui as informações da rede Botnet a
qual pertence e está pronto para realizar as ações maliciosas solicitadas pelo
Botmaster a partir do servidor de C&C.
A arquitetura proposta utiliza os sistemas de IPS, Controle de Aplicação e
Antivírus Web baseados em assinatura. Casa um destes sistemas, consegue atuar
como proteção em um dado momento do ciclo percorrido pelo bot.
Conforme ilustra a Figura 19, na classe Infecção, o sistema de Antivírus Web
inspeciona por assinatura se o arquivo a ser transferido via HTTP contém a ameaça
botnet. Nas classes de Configuração e Comunicação, os sistemas de IPS e o
Controle de Aplicação são responsáveis pela análise do tráfego entre o bot e a
Botnet para identificar, via assinatura, e bloqueá-lo no momento inicial.
Figura 19 – Método Proposto – Módulos do Sistema por Classes

Infecção

Configuração

Comunicação

IPS

IPS

Controle de
Aplicação

Controle de
Aplicação

Antivírus Web

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Para serem reativos, os sistemas atuam no modelo inline, ou seja,
posicionados na rede para que o tráfego passe por suas interfaces de rede antes de
atingir o seu destino. Desta forma, é possível atuar no bloqueio das ameaças. Estes
sistemas possuem uma base de assinaturas pré-definidas, que são atualizadas
manual ou automaticamente, sendo que, cada tráfego é confrontado contra esta
base.
Em uma arquitetura de segurança unificada, o Firewall pode estar integrado
com os sistemas de IPS, Controle de Aplicação e Antivírus, em um único hardware e
sistema operacional (SO), por exemplo, Linux, ou em sistemas operacionais e
hardware independentes, apoiando no gerenciamento centralizado das políticas de
segurança.
No exemplo da Figura 19, com o sistema unificado de Firewall e IPS, a
comunicação do bot com o servidor C&C é bloqueada no momento da Configuração,
pois, o IPS possui, em sua base de assinaturas, o padrão do tráfego Botnet Zeus.
Figura 20 – Sistema Unificado – Bloqueio Botnet

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Para os experimentos de validação do método, foi criada uma infraestrutura
contemplando a Botnet Zeus com uma máquina vítima bot, um servidor C&C e uma
máquina com sniffer, para monitorar o tráfego de comunicação.
As arquiteturas de segurança de rede irão utilizar sistemas pré-existentes,
sendo estes: Firewall, IPS, Controle de Aplicação e Antivírus Web, porém atuando
em cooperação para o bloqueio do tráfego do bot.
As arquiteturas utilizadas foram: 1- Independente e a 2 - Unificada.
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Na Independente, cada um dos sistemas foi executado separadamente em
hardware e software, dedicados para cada função. Pela ampla utilização no meio
acadêmico, para este cenário, foi utilizado o sistema operacional Linux Ubuntu,
sendo o Firewall IPTables, o IPS e Controle de Aplicação, o Snort.
Na arquitetura Unificada, foi utilizado um sistema que executa sob um único
hardware e software, todas as funções de Firewall, IPS, Antivírus e Controle de
Aplicação. Neste caso, foi eleito o Fortigate, cuja opção ocorreu porque, conforme
análise no estado da arte, sistemas unificados requerem arquitetura de hardware
desenvolvida para um propósito específico a fim de garantir melhores resultados de
desempenho, e o hardware do Fortigate possui arquitetura ASIC, e ainda, porque foi
avaliado também o relatório do Laboratório NSS (SKYBAKMOEN, 2013), no qual o
Fortigate resultou no melhor TCO por Mbps protegido.
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4. METODOLOGIA
Esta seção apresenta as etapas da metodologia do trabalho para a validação
do método proposto, com a definição de uma política de segurança no bloqueio de
ameaças avançadas do tipo Botnet que utilizam-se do protocolo HTTP para
comunicação do bot com o servidor C&C.
Foram desenvolvidas atividades teóricas e experimentais. Nas atividades
experimentais, destacou-se a proposição de um laboratório que permite verificar a
funcionalidade de uma arquitetura. Para tanto, duas arquiteturas foram escolhidas e
descritas na sequência.
Para padronização dos experimentos, utilizou-se o documento NIST 800-41
(SCARFONE; HOFFMAN, 2009), devidamente adaptado para cada uma das
arquiteturas. São 4 fases, conforme demonstrado na Figura 21: Planejamento,
Configuração, Testes e Administração:
Figura 21 – Padronização dos Experimentos: Fases

Padronização

Planejamento

Configuração

Testes

Administração
Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Cada fase da padronização contempla as subfases, descritas a seguir:
1. Planejamento: Fase macro de definição do escopo do ambiente com
topologia, fluxos do tráfego de rede e tipos de políticas necessárias. Nessa
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fase foi proposto o método para definição da política de segurança no
bloqueio de botnet C&C sob HTTP.
a. Segurança:
i. Definir escopo de redes a proteger.
ii. Desenhar a topologia de rede e identificar as conectividades
necessárias.
iii. Definir fluxo das políticas dos sistemas.
b. Gerenciamento:
i. Protocolos de gerenciamento suportados.
ii. Gerenciamento via comando de linha e interface Web
criptografados.
iii. Gerenciamento centralizado para diversos dispositivos,
incluindo, diferentes sistemas.
c. Alta-Disponibilidade:
i. Utilização de link aggregation.
ii. Utilização

de

dois

ou

mais

dispositivos

para

alta

disponibilidade.
iii. Utilização de plataforma de hardware dedicada.
d. Integração:
i. Integração

com

infraestrutura

existente

de

switches,

roteadores, servidores de logs, de SNMP e equipamentos de
backup.
2. Configuração: Fase responsável pela configuração dos sistemas,
incluindo hardware e software, bem como as políticas de segurança.
a. Hardware e Software:
i. Realizar o fortalecimento do sistema, conhecido como
hardening, com atualização de sistema operacional e
aplicação de patches.
ii. Configurar sincronismo de horário via NTP – Network Time
Protocol.
b. Configuração das Políticas:
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i. Implementar políticas no sistema baseado nas definições de
fluxo da topologia da fase 1.
ii. Implementar políticas de IPS e Controle de Aplicação nas
regras de saída das redes consideradas Internas, e serviços
publicados para a rede externa.
iii. Verificar o funcionamento do sistema em relação ao fluxo
dos pacotes.
iv. Verificar como o sistema faz o processamento das políticas,
a fim de utilizar a melhor sequência de configuração.
c. Configuração de Alertas e Logging:
i. Definição do tempo que os logs serão mantidos.
ii. Ativar logs do tráfego nas políticas de Firewall, IPS e
Controle de Aplicação.
iii. Ativar envio de alertas, via SNMP ou e-mail, quando
ameaças forem detectadas; regras alteradas; sistema
reinicializado; atualização da lista de assinaturas de IPS e
Controle de Aplicação; alteração no cluster; falha da
interface de rede.
3. Testes: Fase em que o sistema foi testado a fim de garantir o
funcionamento adequado na infraestrutura.
a. Conectividade:
i. Física – com switches, roteadores.
ii. Lógica – validação de tabelas de roteamento.
b. Validação das políticas dos sistemas de Firewall, IPS e Controle de
Aplicação:
i. Realizar acessos a partir dos diferentes ativos da rede que
encontram-se dentro da mesma.
ii. Realizar acessos a partir da rede externa aos recursos
publicados nas políticas.
c. Compatibilidade das aplicações:
i. Realizar acesso das aplicações utilizadas no ambiente
interno, como cliente de banco de dados e outros.
d. Gerenciamento:
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i. Realizar a administração dos sistemas, via comando de linha
e Web, para criar novas políticas de Firewall, IPS e Controle
de Aplicação.
e. Logging:
i. Verificar os logs gerados no bloqueio de ameaças.
ii. Verificar traps SNMPs geradas quando no bloqueio de
ameaças e indisponibilidade do sistema.
f. Alta-Disponibilidade:
i. Reiniciar o sistema primário para verificar o comportamento
do tráfego passante pelos sistemas.
4. Administração: Fase que consistiu no gerenciamento dos sistemas e
envolve manter a arquitetura de segurança de rede.
a. Definir período de clean up de regras.
b. Manter as atualizações de software em dia.
c. Manter as bases de assinaturas atualizadas.
d. Capacitar os técnicos nos sistemas utilizados.
e. Gerar relatórios diários das ameaças identificadas e do tráfego em
geral, para monitorar padrões de comportamento da rede.
Como último passo, foi realizada uma análise SWOT das arquiteturas de
segurança utilizadas no experimento, para apoiar nas diretrizes de uso dos
sistemas.
4.1 Componentes do Experimento
O experimento, nas arquiteturas independentes e unificadas, foi realizado em
ambiente virtualizado, sob a plataforma VMWare.
São apresentados abaixo os detalhes de cada um dos sistemas que
compõem este experimento:

•

Firewall IPTables

Característica

Descrição

Sistema Operacional

Ubuntu 13.10

IPTables

V1.4.18
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•

IPS e Controle de Aplicação

Característica

Descrição

Sistema Operacional

Ubuntu 13.10

Snort

2.9.7

Modo

Inline

•

Windows 7 – Estação Vítima

Característica

Descrição

Sistema Operacional

Windows 7 – 64 bits

•

BotMaster – Servidor C&C

Característica

Descrição

Sistema Operacional

Ubuntu 13.10

Servidor HTTP/s

Apache

Servidor Banco de Dados

MySQL

•

FortiGate

Característica

Descrição

Sistema Operacional

FortiOS 5.0

IPS

Baseado em assinatura

Controle de Aplicação

Baseado em assinatura

•

Windows 7 - Sniffer

Característica

Descrição

Sistema Operacional

Windows 7 – 64 bits

Sniffer

Wireshark 1.10.8

Modo da Interface

Promíscuo

4.2 Apresentação do Ambiente do Experimento
Conforme mencionado, o problema analisado nessa dissertação é o tipo de
arquitetura de segurança de rede para bloqueio de ameaças complexas tipo Botnet
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C&C. Como solução foram propostas duas arquiteturas, sendo uma, unificada e
outra, independente. Para tanto, foram então realizados dois experimentos, assim
definidos:
1. Arquitetura Independente de Segurança
Sistema Linux – Firewall, IPS/Controle de Aplicação
2. Arquitetura Unificada de Segurança
Sistema FortiGate
•

Ambiente comum: Ameaça avançada: Botnet Zeus C&C sob servidor Linux
Ubuntu e máquina Windows 7 infectada com o Bot.
Toda a estrutura utilizada nos experimentos foi virtual, sob o sistema

VMWare.
4.3 Experimento Comum - Estrutura Botnet C&C
Para este experimento, a Botnet Zeus foi escolhida em função de sua
comunicação ser realizada sob o protocolo HTTP. Este protocolo é amplamente
utilizado nas redes e, por sua vez, permitido nos sistemas de segurança, dificultando
o bloqueio e o controle das ameaças avançadas que se utilizam deste protocolo.
O objetivo do experimento é mostrar o funcionamento da Botnet Zeus, na
comunicação dos bots com o servidor C&C.
Em redes internas, é comum a arquitetura de rede contemplando a
segmentação em, pelo menos, Rede Interna, Rede DMZ e Internet.
Levando em conta tal padronização, conforme ilustra a Figura 22, a máquina
vítima com Windows 7 foi infectada com o bot Zeus. O bot faz uma requisição do
tipo HTTP GET ao servidor de C&C para solicitar suas configurações. Essa
solicitação passa pelo sistema de Firewall como sendo um tráfego normal de
navegação Web pois, o Firewall não inspeciona o conteúdo dentro do pacote HTTP.
Portanto, a comunicação da vítima com o servidor de C&C irá acontecer sem
visibilidade pelos administradores da rede que a ameaça existe na rede.
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Figura 22 – Caminho da Botnet dentro da rede interna

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Para a estrutura da Botnet C&C Zeus, foram realizadas as configurações do
servidor de C&C, do bot, e a infecção de uma máquina Windows 7.
4.3.1 Servidor Comando e Controle Zeus
O servidor Zeus de C&C foi instalado em ambiente virtual – VMWare - sob o
Sistema Operacional Ubuntu 13.10 (Apêndice A).
Para executar em ambiente web e utilizar o banco de dados, foi utilizado o
XAMPP, que é uma suíte de aplicativos Open source com os 2 módulos, conforme
ilustra a Figura 23:
1. Servidor HTTP – Apache com SSL: Painel de Controle BotMaster
2. Servidor de Banco de Dados – MySQL: Armazenar dados enviados pelos
Bots.
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Figura 23 – Servidor C&C da Botnet Zeus

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

O Crime Tool Kit do Zeus – Zeus Builder foi utilizado para a construção do
arquivo binário o bot, sendo que, durante este processo, foi informado o endereço do
servidor C&C.
Em seguida, o binário foi armazenado no servidor HTTP de C&C da Botnet e
distribuído para as vítimas por email ou outros meios como mensagens
instantâneas. Importante ressaltar que, nesse momento, a máquina contendo o
builder pode ser desligada pois, toda comunicação agora será entre a vítima bot Windows 7, e o servidor de C&C HTTP.
Após a instalação do bot na máquina Windows 7 – Vítima, foi realizado o
registro do bot no servidor de C&C. Sendo assim, o servidor C&C consegue ter
todas as informações da máquina vítima, conforme ilustra a Figura 24, a seguir.
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Figura 24 – Informações do bot no servidor C&C

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

O Botmaster passou a ter o controle da estação para realizar diferentes tipos
de atividades, como por exemplo, print screen da tela, vide Figura 25, monitorar
acessos web, cookies de navegação, vide Figura 26, dentre outros.

Figura 25 – Print screen da máquina bot – servidor C&C

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Figura 26 – Informações dos cookies da máquina bot – servidor C&C

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

4.3.2. Cliente Bot Zeus
Uma máquina com Windows 7, sob VMWare, foi a vítima para a Botnet Zeus.
O processo de Infecção ocorreu com a utilização do arquivo binário bot.exe, criado
pelo builder explicado na seção 4.3.1. O download do arquivo, na máquina vítima,
ocorreu pelo site do C&C http://192.168.20.11/bot/botnet.exe, conforme ilustra a
Figura 27.
Figura 27 – Download do binário bot na máquina da vítima

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Após realizado o clique no arquivo bot.exe, o executável bot.exe*32 foi
iniciado e, mesmo após reiniciar a máquina ou finalizar o processo, o mesmo
continuou ativo em background, conforme ilustra a Figura 28. Um serviço de
antivírus local poderia ter realizado o bloqueio do bot, caso tivesse uma assinatura
para a ameaça.
Figura 28 – Processo do binário bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

A máquina infectada solicitou a Configuração via HTTP, enviando um GET
/config.bin para o servidor C&C. Nesta mensagem, foi solicitado o arquivo de
configuração para a botnet, conforme ilustra a Figura 29.
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Figura 29 – Solicitação HTTP GET do bot

Autor: Elaborada pela autora (2014)

Logo após a execução do bot foi iniciada a Comunicação via HTTP com o
servidor C&C, porém, as mensagens foram enviadas com criptografia RC4. Uma
única chave, pré-configurada, foi utilizada para criptografar todos os dados enviados
pelo bot. Vale ressaltar que o canal de comunicação continuou sob HTTP, visto que
a criptografia ocorreu apenas nas mensagens de comunicação.
Quando o bot recebeu o arquivo de configuração, obteve-se a informação do
endereço IP do servidor C&C, e iniciou o envio de mensagens HTTP POST de que
estava em execução e também informações do sistema infectado, como tipo do
sistema operacional. Apresenta-se na Figura 30 um POST gate.php, no qual
informações do sistema são enviadas.
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Figura 30 – POST do bot no servidor C&C

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Sempre que o Post foi realizado, o servidor C&C respondeu com “HTTP 200”,
conforme ilustra a Figura 31.
Figura 31 - Resposta do servidor C&C

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Uma das ações que pode ser realizada pelo C&C, é o print screen da
máquina infectada. A Figura 32 mostra como obter as informações do sistema

70

infectado com a ação Full information e também de screenshot. No laboratório, foi
realizada a ação de screenshot da máquina vítima.
Figura 32 – Botmaster na solicitação ao bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Na Figura 33, o analisador de tráfego mostra o comando PSH com a
solicitação de imagem .jpeg, ou seja, o screenshot comandado pelo botmaster.

Figura 33 – Comando PSH do botmaster para o bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Como resultado, a imagem jpeg foi, então, armazenada no servidor HTTP de
C&C. A Figura 32 mostra, no servidor C&C, o print screen da máquina bot:
Figura 34 - Print screen da máquina bot no servidor C&C

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

4.4 Experimento Arquiteturas – Arquitetura Independente de Segurança
Esta seção do trabalho mostra a arquitetura independente de segurança com
utilização do método para defesa contra as ameaças complexas tipo Botnet C&C
com comunicação sob o protocolo HTTP nas classes de Infecção, Configuração e
Comunicação.
A arquitetura independente de segurança é composta por três diferentes
sistemas de segurança, sendo eles, Firewall, IPS e Controle de Aplicação,
executados em ambientes virtuais separados.

4.4.1 Planejamento
O experimento, conforme ilustra a Figura 35, possui três redes distintas,
sendo, uma Rede Interna com estações de trabalho contemplando Windows 7, a
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Rede Container Bot, que contém o BotMaster e a estrutura de C&C, e por fim, a
Rede Externa que liga as duas redes anteriores à Internet.

Figura 35 - Arquitetura de Rede – Sistema Independente de Segurança

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

O Firewall IPTables está em um servidor virtual Linux Ubuntu 13.10 (Apêndice
A), com funcionalidades de roteamento e políticas de controle de acesso para as
três redes.
As configurações realizadas no servidor Linux Ubuntu foram das interfaces de
rede e das políticas de acesso no Firewall, permitindo o tráfego da Rede Interna
para as redes, Container Bot e Externa. Todo o processo foi realizado via comando
de linha sob SSH (Apêndice A).
O IPS e Controle de Aplicação foram o Snort 2.9.7 e estão inline em uma
plataforma virtualizada, fazendo a inspeção de todos os pacotes da Rede Interna
para as Redes Container e Internet. A versão Snort 2.9.7 foi a escolhida, pois possui
suporte à funcionalidade de Controle de Aplicação. O método utilizado foi “em linha”,
uma vez que o Snort precisa ter ação de bloqueio contra o Bot.
A lista de regras mais completas do Snort exige, após trinta dias de uso, uma
subscrição anual para utilização (Apêndice A).
As regras ativadas no Snort foram específicas para este laboratório
contemplando o bloqueio da Botnet e do Bot Zeus.
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4.5 Experimento Arquiteturas – Arquitetura Unificada de Segurança
4.5.1 Planejamento
Esta seção mostra a arquitetura unificada de segurança com utilização do
método para defesa contra as ameaças complexas tipo Botnet C&C com
comunicação sob o protocolo HTTP nas classes de Infeção, Configuração e
Comunicação.
A arquitetura unificada de segurança é composta pelo Fortigate, sendo um
único sistema operacional e ambiente virtual, que contempla as funções de Firewall,
IPS, Controle de Aplicação e Antivírus integradas.
Este experimento, conforme ilustra a Figura 36, possui 3 redes distintas
sendo uma Rede Interna, com estações de trabalho contemplando Windows 7, a
Rede Container Bot, que contém o BotMaster e a estrutura de C&C e, por fim, a
Rede Externa, que liga as duas redes anteriores à Internet.
Figura 36 - Arquitetura de Rede – Sistema Unificado de Segurança

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

O sistema unificado foi o Fortigate, que possui o FortiOS como sistema
operacional, executado para este trabalho em ambiente virtual, no qual são
realizadas as funções de Firewall, IPS, Controle de Aplicação e Antivírus Web
integrados.
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Para apoiar no entendimento do fluxo de pacotes na Figura 37, foi possível
verificar que a primeira inspeção foi realizada pelo Firewall, em seguida, pelo
Controle de Aplicação, como terceiro salto pelo IPS e então, pelo Antivírus Web:
Figura 37 – Fluxo de pacotes dentro do FortiOS

Fonte: www.fortinet.com (2014)

O FortiOS trabalha com o conceito de sensores para o IPS e o Controle de
Aplicação. Para isso, foram criados dois sensores para bloqueio da comunicação do
Bot Zeus.
A regra de Firewall permite o tráfego da Rede Interna para as redes Container
Bot e Externas e, por sua vez, os sensores são aplicados diretamente nesta política.
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As atualizações das assinaturas de IPS e Controle de aplicação podem ser
agendadas para ocorrer diariamente.
Os detalhes das configurações de cada um dos experimentos podem ser
encontrados no Apêndice A deste trabalho.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção, são apresentados os resultados e as respectivas análises dos
experimentos realizados na seção anterior.
5.1 Experimento Arquitetura – Arquitetura Independente de Segurança
Como ilustrado na Figura 38, este experimento foi composto pelos sistemas
de Firewall, IPS e Controle de Aplicação, executados em hardwares virtuais
distintos. Neste ambiente, os sistemas são executados sob o sistema operacional
Linux Ubuntu, sendo que, para Firewall, o IPTables e para IPS e Controle de
Aplicação, o Snort.
Quando a estação vítima, infectada com o bot Zeus, tenta se comunicar com
o servidor C&C, o tráfego passa, primeiramente, pelo Snort, que inspeciona o
pacote, tanto no IPS, quanto no Controle de Aplicação. Após esta inspeção, o
tráfego é encaminhado ou não, para o Firewall.
Figura 38 – Arquitetura Independente de Segurança

Fonte: Elaborada pela autora(2014)

Os sistemas de IPS e Controle de Aplicação do Snort possuem assinaturas
específicas para identificar diferentes tipos de ameaças. No caso do Zeus, o Snort
tem uma assinatura específica para bloqueá-la ou é possível criar assinaturas
customizadas, como foi o caso neste trabalho.
O Zeus utiliza-se do protocolo HTTP, logo, a detecção e bloqueio desta
ameaça tem que ser realizada diretamente no IPS ou Controle de Aplicação, uma
vez que o Firewall IPTables atua como uma inspeção simples, permitindo ou
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bloqueando endereços IP e portas de comunicação, não sendo capaz de identificar
em profundidade o tráfego que passa dentro do HTTP.
O pacote que sair da estação Windows 7 tem um primeiro salto na rede, que
é o Snort. Após a inspeção do protocolo HTTP pelas assinaturas de IPS do Snort, o
tráfego é então encaminhado ou não para o Firewall. Em função desta análise por
dois sistemas separados na rede, Firewall e IPS, se faz necessário observar as
questões de latência e interoperabilidade, como fatores de atenção na arquitetura
proposta.
5.1.1 Configuração
•

Regra de Firewall

As regras de Firewall IPTables, para este laboratório, permitem todo o tráfego
entre as redes.

•

Regra IPS e Controle de Aplicação Snort

As regras do IPS Snort, por sua vez, foram criadas baseando-se na análise
do funcionamento do Zeus, sendo estas:
1. Bloqueio da requisição do Bot ao servidor de C&C das informações e diretrizes
para a Botnet mensagem HTTP o GET / cfg.bin. Este bloqueio é eficaz quando a
máquina foi infectada, e está iniciando as atividades com a Botnet.
alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET 80 (msg:”ZeuS GET / cfg.bin
packet"; flow:established; content:"cfg.bin"; classtype: trojan-activity; sid 1000001;)
2. Bloqueio do acesso do Bot ao servidor HTTP C&C, para enviar informações. Este
bloqueio é eficaz quando a máquina já foi infectada e está tentando enviar
informações para a Botnet.
alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET 80 (msg:”ZeuS POST / gate.php
packet"; flow:established; content:"gate.php"; classtype: trojan-activity; sid 1000002;)
Em seguida, foi ativado o IPS, Figura 39, nas interfaces eth0 e eth2 em modo
promíscuo:
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Figura 39 – Ativação do IPS Snort

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
•

Testes

Na máquina da vítima foi realizado o download do binário bot “bot.exe”, no
momento da Classe Infecção, que não é bloqueado pelo IPS ou Controle de
aplicação, conforme ilustra a Figura 40.
Figura 40 – Download do binário bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Conforme mostrado na Figura 40, o arquivo bot.exe foi entregue para a
máquina vítima 172.16.31.60, via comando HTTP GET /bot/bot.exe HTTP/1.1 e 200
OK.
Para forçar a comunicação do bot com o servidor C&C, a máquina bot foi
reiniciada. Após este processo, o bot iniciou a tentativa de comunicação via HTTP
com o servidor C&C.
No momento desta tentativa, o IPS Snort interceptou a conexão e realizou o
bloqueio, conforme ilustra a Figura 41.
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Figura 41 – Bloqueio da comunicação do bot no IPS Snort

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

A máquina Sniffer com Wireshark passou detalhes desta comunicação.
Conforme ilustra a Figura 42, um RST é enviado para o 192.168.20.11, para cada
tentativa de conexão do bot.
Figura 42 – Wireshark – RST enviado na tentativa de conexão do bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Como resultado do experimento, foi possível mostrar que uma arquitetura de
segurança independente com sistemas pré-existentes de Firewall, IPS e Controle de
Aplicação, pode ser definida como um método para bloqueio de ameaças do tipo
Botnet C&C, que utilizam do protocolo HTTP.
Vale ressaltar que as atualizações das assinaturas do IPS e Controle de
Aplicação devem ser realizadas para que os sistemas consigam identificar as
últimas ameaças conhecidas.
Por fim, as políticas de segurança de rede realizadas na arquitetura integrada
com Firewall, IPS, Controle de Aplicação conseguiram realizar o bloqueio do Bot em
2 das 3 classes quais sejam: i) Configuração e ii) Comunicação. Porém, o sistema
não conseguiu bloquear o processo de Infecção.
5.2 Experimento 2 – Arquitetura Unificada de Segurança
Como ilustrado na Figura 43, este experimento foi composto pelos sistemas
de IPS, Controle de Aplicação e Antivírus Web, executados em um único hardware
virtual. Neste caso, o sistema utilizado foi o FortiGate com o sistema operacional
FortiOS 5.0.
Quando a estação vítima infectada com o bot Zeus tentou se comunicar com
o servidor C&C, o tráfego passou unicamente por este sistema integrado.
Figura 43 - Arquitetura de Rede – Sistema Unificado de Segurança

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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5.2.1 Configuração

•

Regras de Firewall

As regras de Firewall, conforme demonstradas na Figura 41, permitem todo o
tráfego entre as redes, uma vez que não é feita nenhuma inspeção adicional. No
ambiente Independente, o Firewall stateful não conseguiu atuar no bloqueio das
ameaças avançadas que utilizam-se do protocolo HTTP.
Figura 44 - Regras de Firewall no Fortigate

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
•

Regras de IPS e Controle de Aplicação

O FortiOS usa o conceito de sensores de IPS e Controle de Aplicação, que
são um conjunto de assinaturas agrupadas, podendo realizar filtros, por exemplo,
para que o sensor de IPS tenha ativada apenas as assinaturas referentes ao
servidor Windows e à aplicação Web Apache, como mostrado na Figura 45.
Para IPS, são mais de 8.000 assinaturas na base e mais de 3.500
assinaturas, para o Controle de Aplicação (FORTIGUARD CENTER, 2014).
Figura 45 – Fortigate - Sensor de IPS e Controle de Aplicação
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Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Para a realização do experimento, foi alterado no sensor Default do Controle
de Aplicação, para ativar a assinatura de detecção e bloqueio da Botnet Zeus.
Importante ressaltar que o sistema de Controle de Aplicação possui uma categoria
específica de Botnet com mais de 216 assinaturas (FORTIGUARD CENTER, 2014),
conforme Figura 46.
Figura 46 - Fortigate: Ativar assinatura Botnet Zeus

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

Em seguida, os sensores Default, tanto de IPS, quanto de Controle de
Aplicação, foram aplicados na política de firewall, previamente criada, conforme
demonstrado na Figura 47.
Figura 47 – Fortigate: Sensores aplicados na Política de Firewall

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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•

Testes

Na máquina vítima foi realizado o download do binário bot “bot.exe”, no
momento da Classe Infecção, que não é bloqueado pelo IPS ou Controle de
aplicação, conforme ilustra a Figura 48.
Figura 48 – Download do binário bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Conforme pode ser visualizado na Figura 49, o arquivo bot.exe é entregue
para a máquina vítima 172.16.31.60, via comando HTTP GET /bot/bot.exe HTTP/1.1
e 200 OK.
O arquivo bot.exe não foi inspecionado, uma vez que não há um padrão para
o nome deste arquivo, ou mesmo de comportamento para que o IPS possa bloqueálo.
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Figura 49 – Arquivo Bot.exe entregue

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

O bot, então, é instalado na máquina vítima, que inicia a Classe de
Configuração com a Botnet via HTTP um GET no arquivo config.bin, conforme
Figura 50.
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Figura 50 - Bot - GET /config.bin

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Porém, neste momento, a comunicação do bot com o servidor de C&C é
interrompida pelo sistema de controle de aplicação e um pacote com a flag FIN é
enviado, conforme ilustra a Figura 51.
Figura 51 - Fortigate: Controle de Aplicação no bloqueio do Bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Nos logs do Fortigate, conforme Figura 52, é possível visualizar que o
bloqueio foi realizado pelo sistema de controle de aplicação.
Figura 52 – Fortigate: log de bloqueio do bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

No painel de C&C da Botnet, demonstrado na Figura 53, é possível visualizar
que o Bot não conseguiu se registrar no servidor.
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Figura 53 - Painel C&C Botnet: Falha do bot no registro

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

O bot continua realizando novas tentativas, a cada minuto, agora da Classe
de comunicação, com o servidor C&C, porém, sem sucesso. Neste bloqueio, o
Fortigate envia um RST, conforme ilustra a Figura 54.
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Figura 54 – Wireshark: RST do Fortigate enviado ao bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Do lado do Fortigate, é possível visualizar, nos logs, as tentativas a cada
minuto, conforme demonstrado na Figura 55.
Figura 55 – Fortigate: Logs bloqueio bot

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Como resultado deste experimento, foi possível mostrar que uma arquitetura
de segurança unificada, contemplando os sistemas de Firewall, IPS e Controle de
Aplicação, utilizando o método de assinatura de IPS e Controle de Aplicação,
consegue inspecionar o protocolo HTTP e realizar o bloqueio da configuração e da
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comunicação do bot com o servidor de C&C, quando na utilização do protocolo
HTTP.
Vale ressaltar que as atualizações das assinaturas do IPS e Controle de
Aplicação devem ser realizadas para que os sistemas consigam identificar as
últimas ameaças conhecidas.
Porém, esta arquitetura de segurança possui, em seu sistema multifuncional,
o Antivírus de Gateway. Como parte do método deste trabalho, a política de
Antivírus foi ativada no FortiOS.
Com a ativação da política de Antivírus, quando a vítima – Windows 7 tenta
realizar o download do arquivo binário bot.exe, ocorre o bloqueio no momento da
Classe Infecção, conforme ilustra a Figura 56.
Figura 56 – Fortigate: Bloqueio do bot binário pelo Antivirus Web de Gateway
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Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Na máquina vítima, o usuário recebe a mensagem abaixo, informando que o
vírus identificado é o W32/bot.AT, vide Figura 57.
Figura 57 - Vítima e log de bloqueio do bot binário

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Na máquina sniffer utilizada para monitorar todo o tráfego, é possível verificar
o tráfego da estação vítima, bot, 172.16.31.60 para o servidor Botnet 192.168.20.11,
na tentativa de baixar o arquivo bot.exe, conforme Figura 58.
Figura 58 - Wireshark: log de tentativa da máquina vítima baixar o bot binário

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Utilizando o método proposto, as políticas de segurança de rede aplicadas na
arquitetura com Firewall, IPS, Controle de Aplicação e Antivírus, conseguiram
realizar o bloqueio do Bot nas 3 classes sendo: 1. Infecção, 2. Configuração e 3.
Comunicação.
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6. COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS E DIRETRIZES DE USO

Os experimentos mostrados no capítulo 5 foram realizados com o objetivo de
validar as políticas de segurança de rede no bloqueio de ameaças avançadas botnet
sob protocolo HTTP nas classes de Infecção, Configuração e Comunicação do bot
com o servidor de C&C.
As arquiteturas de rede definidas foram a Independente, com os sistemas de
Firewall, IPS e Controle de Aplicação e a Unificada com Firewall, IPS, Controle de
Aplicação e Antivírus.
Diante dos testes realizados, foi possível observar que as arquiteturas
possuem vantagens e desvantagens quanto ao seu uso. Os dados estão descritos
na Tabela 10.
Tabela 10 – Resumo dos resultados dos experimentos

Atividade

Independente

Unificada

1. Planejamento
Virtual/Servidores

São

necessários

servidores

dois É necessário um servidor para
Ubuntu, Firewall, IPS e Controle de

Linux

sendo um, para o Firewall e Aplicação.
outro, para o IPS/Controle de
Aplicação.
Interfaces

Snort modo Inline; interfaces Interfaces
modo

promíscuo

configuradas;
modo,
passante

todo
é

com

foram configuração

como
o

apenas

de

neste endereçamento IP; sem carga
tráfego adicional no hardware, pois, o

inspecionado, tráfego inspecionado é apenas

ocorreu um aumento de 40% o permitido na política de
na utilização dos recursos de Firewall.
CPU e memória do servidor.
Atualizações IPS,

Adicional

Controle de

assinaturas pré-definidas foi para ocorrer a cada 3 horas

Aplicação

realizada a atualização para

a

lista

bloqueio da Botnet Zeus.

de A atualização foi programada
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2. Configuração
Regras Firewall

IPTables

as

regras

são FortiOS definidas pela console

definidas pela CLI, sendo HTTPs de gerência e de
necessários,

pelo

menos, maneira intuitiva.

cinco comandos.
Regras de

Arquivos com as assinaturas Criados sensores de IPS e

IPS/Controle de

de IPS necessários foram Controle de Aplicação com

Aplicação

configurados no Snort via filtro para categoria Botnet.
CLI.

Regra de Antivírus

Não possui.

Criado

um

sensor

de

Antivírus.
Aplicação das

O arquivo com as assinaturas Os

três

sensores

regras

foi associado ao arquivo conf. associados

à

foram

Política

do Snort.

Firewall.

Baseado em Assinatura.

Baseado em Assinatura.

de

3. Testes
Tipo

Com

opção

para

enviar

ameaças desconhecidas para
um Sandbox na nuvem.
Desenvolvimento

Assinaturas

desenvolvidas Assinaturas

pela comunidade do Snort.

desenvolvidas

pelo Laboratório FortiGuard.

Identificação de

Desenvolver ou aguardar a Utilização

novas ameaças

comunidade do Snort.

do

FortiCloud
nuvem)

para

serviço

(Sandbox
submeter

na
ao

fabricante ameaças do tipo
Dia-Zero (não há custo).
Bloqueio da Botnet

Sim.

Zeus

Configuração

Classes

de Sim. Classes de Infecção,
e Configuração e Comunicação.

Comunicação.
4. Manutenção
Firewall

Ativado e configurado Syslog Ativado log diretamente na
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no sistema operacional para política de Firewall.
receber

as

mensagens

geradas pelo Firewall.
IPS/Controle de

Ativado e configurado Syslog Ativado log diretamente nos

Aplicação

no sistema operacional para sensores.
receber

as

mensagens

geradas pelo IPS.
Fonte: Elaborada pela autora (2014)

As duas arquiteturas foram capazes de bloquear ameaça conhecida do tipo
Botnet Zeus, nas duas classes de Infecção e de Configuração. Porém, apenas a
arquitetura unificada com o sistema de Antivírus foi capaz de fazer o bloqueio da
classe de Infecção do bot.
A fim de identificar as fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças de
cada ambiente, foi realizada uma matriz SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), com os resultados na Tabela 11, na qual S. e W. são
referentes ao Ambiente Interno e O. e T., ao Ambiente Externo. As forças e as
oportunidades são fatores favoráveis à arquitetura, enquanto que as fraquezas e as
ameaças são negativas.
Tabela 11 – Matriz SWOT – Arquitetura Unificada e Independente

Arquitetura Independente

•
•

Arquitetura Unificada

Proteção em camadas com •
utilização de diferentes sistemas
•
Falha de um sistema não impacta
no outro
•
•
•

•

Interno |
Weakeness
es

Interno | Strengths

S
W
O
T

•

Atualização
das
regras
de •
segurança
em
3
sistemas •
distintos: Firewall, IPS e Controle
de Aplicação
Interoperabilidade
entre
os
sistemas de Firewall e IPS não é

Gerência centralizada
Atualização
centralizada
para
Firewall e IPS
Proteção
contra
ataques
desconhecidos
Arquitetura de alta disponibilidade
simplificada
Interoperabilidade
Ponto único de falha
Desempenho caso o sistema não
tenha processadores específicos
como NP e ASIC
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•

•
•

•

garantida pois, o IPS pode fazer
alterações no pacote após a
análise e o Firewall não conseguir
processar a requisição recebida
Atualização e manutenção dos
sistemas de Firewall e IPS bem
como, dos sistemas operacionais
são separadas
Arquitetura de alta disponibilidade
para os sistemas independentes
Conectividade de rede e suporte a
evolução como
interface 10G
para os sistemas independentes
Capacitação profissional em duas
tecnologias diferentes
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Externo | Threats

Externo |
Opportunities

S
W
O
T

Arquitetura Independente

Arquitetura Unificada

•
•

•

Sistemas operacionais distintos

•

Gerenciamento complexo para os •
diferentes sistemas
Vulnerabilidades dos sistemas
uma vez que, a manutenção das
atualizações nem sempre estará
disponível ou poderá ser instalada
no ambiente em produção
Ataques aos sistemas vulneráveis,
pela falta de atualização
Ameaças
avançadas
podem
passar caso, não tenha IPS em
todos os segmentos de rede

•

•
•

Logs e relatórios unificados
Rápido diagnóstico dos problemas

Ataques externos podem
indisponibilizar o sistema

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
6.1 Diretrizes de Uso
A partir da matriz SWOT, foi realizada uma análise correlacionada, a fim de
identificar as diretrizes de uso necessárias para as arquiteturas de segurança de
rede unificadas e independentes. Esta análise cruzada, conforme Tabela 12,
consiste em quatro relações, conforme demonstrado abaixo:
a) S.O. (Strengths.Opportunities) - Utilizar as Forças para ter vantagem sobre as
Oportunidades.
b) W.O. (Weakenesses.Opportunities) - Minimizar as Fraquezas tirando vantagem das
Oportunidades.
c) S.T. (Strengths.Threats) – Utilizar as Forças para minimizar as Ameaças.
d) W.T. (Weakenesses.Threats) – Minimizar as Fraquezas e evitar as Ameaças.
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Tabela 12 – Matrix ou matriz SWOT cruzada: Arquitetura Independente e Unificada

S
W
O
T

Arquitetura Independente

Estratégia
S.O.

•

Construir ambiente em alta •
disponibilidade ou cluster
•
•

•
Estratégia
W.O.

Arquitetura Unificada

•
•

•

Capacitar os profissionais para
gerenciar os dois sistemas
Definir os sistemas com
capacidade para rede 10G
Definir
periodicidade
para
atualização dos sistemas de
Firewall e IPS
Definir
periodicidade
para
atualização do SO

•
•

•

•
•

Estratégia
S.T.

•

•

•

•

Estratégia
W.T.

•
•
•

Definir
a
arquitetura
de
segurança com proteção de •
IPS em todos os segmentos de
rede
Capacitar profissionais na área •
de
gerenciamento
das
soluções
Definir
periodicidade
para
análise de vulnerabilidade nos
sistemas e também no sistema
operacional
Capacitar profissionais nos
•
sistemas utilizados
Contratar suporte
especializado para os sistemas •
Definir periodicidade para
testes de invasão na estrutura
Definir e configurar o sistema
•
de IPS (Hardware e Software)
IPS para suportar toda a
estrutura de rede crítica

Fonte: Elaborada pela autora (2014)

Criar estrutura de relatórios para
permitir a visibilidade da rede
Definir as atualizações diárias
do IPS
Construir ambiente em alta
disponibilidade
Construir ambiente em alta
disponibilidade
Definir
troca
rápida
dos
equipamentos com baixo tempo
de atendimento
Definir as funcionalidades a
serem utilizadas antes de
selecionar o modelo da solução
Criar checklist de diagnóstico
Definir
periodicidade
para
atualização do FW e IPS
Definir
configuração
para
inspecionar
ataques
desconhecidos
Validar o fluxo de pacotes
dentro do sistema

Construir ambiente fortalecido
com link aggregation, alta
disponibilidade
Escolher equipamento com
arquitetura de hardware
redundante, fontes e demais
componentes
Fazer testes de performance o
mais próximo da realidade, ou
exigir do fornecedor
documentação comprobatória
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7. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

7.1 Conclusão

Este trabalho propôs um método para definir uma política de segurança de
rede para atuar na defesa de ameaças avançadas Botnet do tipo Comando e
Controle, que se utilizam do protocolo HTTP para comunicação.
O método proposto atua nas três classes do ciclo de vida do bot, quais sejam:
i) Infecção, ii) Configuração e iii) Comunicação.
Com a validação do método, observou-se que as políticas de segurança de
rede devem ser definidas no tráfego de saída da rede Interna para todos os destinos
externos e entre redes internas que permitam o tráfego HTTP, contemplando os
seguintes sistemas:
1. Infecção: Política de Antivírus
2. Configuração: Políticas de Controle de Aplicação e IPS
3. Comunicação: Políticas de Controle de Aplicação e IPS
Com o uso do método proposto, foi possível validar, com sucesso, as políticas
de segurança necessárias para o bloqueio da ameaça avançada Botnet Zeus sob
HTTP, mostrando que sistemas de segurança precisam atuar de maneira cooperada
para esse cenário.
As arquiteturas de rede utilizadas foram a Unificada e a Integrada que, por
sua vez, possuem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Com a análise
SWOT correlacionada, foi possível identificar os pontos a serem tratados no
momento da escolha de uma arquitetura.
Para as duas arquiteturas, a construção do ambiente de alta disponibilidade
foi um ponto importante, em virtude de sua criticidade para a continuidade dos
serviços na rede. Porém, na Independente, foi necessário duplicar os sistemas de
Firewall e também IPS e Controle de Aplicação, pois estes executam em hardware
separados.
Além disso, na Independente, não há uma gerência centralizada para os
diferentes sistemas, uma vez que são de desenvolvedores ou mesmo de fabricantes
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diferentes. Esse fato levou a dificuldades de diagnóstico e também de análise das
políticas que devem ser criadas.
Na Unificada, a ressalva foi para a parte de desempenho. Nela, deve ser
observado se o sistema faz uso de hardware desenvolvido para acelerar o
desempenho das funções de segurança.
Enfim, sugere-se que as políticas de segurança de rede, nas diferentes
arquiteturas, devem estar alinhadas entre si, ou seja, a política de Firewall para uma
Rede, que permite o tráfego HTTP, deve ter também ter no sistema ou sensor de
IPS, uma política para inspecionar este tráfego e bloquear as ameaças avançadas.

7.2 Limitações
É importante destacar que os testes não foram realizados com diferentes
Botnets, pois são ameaças complexas para serem isoladas. No entanto, o escopo
deste trabalho era identificar como os sistemas de segurança podem apoiar no
bloqueio das ameaças avançadas que utilizam-se do protocolo HTTP no sistema
Comando e Controle.
7.3 Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros, sugere-se uma análise de arquitetura com sistemas
que fazem identificação e bloqueio de ameaças desconhecidas e também de
ameaças que se utilizam de criptografia. Essa análise é importante e pode ser fruto
de um próximo trabalho na área.
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Apêndice A: Configurações dos experimentos
1. Configuração Arquitetura Independente
Firewall IPTables
Servidor Linux Ubuntu
Configuração das interfaces no Firewall IPTables

É necessário verificar IP Forward para que o tráfego seja permitindo entre as
interfaces
0 = Disable
sysctl net.ipv4.ip_forward net.ipv4.ip_forward = 0
Para habilitar
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Na tabela de regras do IP Tables é ativado NAT para a máquina sniffer
iptables -t nat -I POSTROUTING -s 172.16.31.55/32 -o eth1 -j MASQUERADE
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Configuração IPS e Controle de Aplicação - Snort
Servidor Linux Ubuntu

Para ativar o ativar Snort
snort -Q --daq afpacket -i eth0:eth1 -c snort.conf
Lista de assinaturas Snort está disponível pela Comunidade na modalidade
paga ou gratuita.

2. Instalação e Configuração da Botnet Zeus
Servidor Zeus
O processo de instalação segue os passos abaixo:
Download e instalação do XAMPP:
wget http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/1.8.1/xampp-linux1.8.1.tar.gz/download
$ cd ~/Downloads
$ sudo mkdir -p /opt
$ sudo tar xzvf xampp-linux-1.8.1.tar.gz -C /opt
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$ sudo /opt/lampp/lampp start

Em seguida, o servidor HTTP já está disponível para a instalação do Painel
de Controle Botnet.

Detalhes da botnet Zeus no site da Fortinet
https://www.fortiguard.com/legacy/analysis/zeusanalysis.html
Para isolar a máquina vítima, em acesso à Internet. Acesso restrito ao
laboratório para que a ameaça não saia para a Internet.
Regra bloqueando o acesso da máquina vítima a Internet
iptables --append FORWARD --in-interface eth1 -j DROP

