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RESUMO

O modelo centralizado e proprietário adotado pelos sistemas de segurança,
apesar dos imensos investimentos aplicados em detecção de intrusão, ainda é falho
contra invasões e nas pesquisas em IDS (Intrusion Detection Systems) é comum
estes sistemas serem testados contra ataques ou ameaças passadas, gerando
produtos comerciais com os mesmos vícios. Além disso, os Agentes Autônomos de
diferentes fabricantes, que atuam na defesa da rede, possuem pontos cegos de
monitoramento e são dependentes de soluções externas como SIMS (Security
Information Management Systems) e SIEM (Security Information and Event
Management), para consolidar e correlacionar os eventos e logs de diferentes
fontes, numa estrutura claramente hierárquica. Portanto este trabalho propõe um
modelo de compartilhamento de alertas distribuído e multimestre entre Agentes
Autônomos, por meio de uma ontologia, permitindo que os eventos sejam
consultados

diretamente

entre

eles

numa

estrutura

não

hierárquica

e

correlacionados numa linha do tempo. Outro desafio era como testar uma ameaça
desconhecida sendo que ela precisa justamente ser conhecida para ser testada? A
solução foi montar um ambiente com toda a tecnologia de segurança existente em
2009, simulando uma invasão pelo botnet Zeus, cujo código é de domínio público.
Com base numa invasão desconhecida para os sistemas de defesa da época
provou-se a hipótese de que toda invasão deixa rastros. Foi possível também
reconstruir a sequência completa de invasão com o compartilhamento proposto e
deduzir ataques não detectados anteriormente, mitigando intrusões numa rede
corporativa.

Palavras-chave: Sistemas de detecção de intrusão; Agentes autônomos; Botnets;
IDS baseados em conhecimento; Ontologia.

ABSTRACT

ONTOLOGY-BASED ALERTS SHARING BETWEEN AUTONOMOUS AGENTS
FOR BOTNET DETECTION

The centralized model adopted by the proprietary security systems, despite
the huge investments spent in intrusion detection, is still flawed and commonly
researches in Intrusion Detection Systems tests against past threats, generating
commercial products with the same addictions. Besides, Autonomous Agents from
different manufacturers, acting on the network defense, have blind spots and do not
share alerts with each other. They are dependent on external solutions such as SIMS
(Security Information Management Systems) and SIEM (Security Information and
Event Management) to consolidate events logs in different formats for later
correlation, in a clear hierarchical structure. Therefore, this paper proposes an
ontology-based alerts sharing between Autonomous Agents, to be queried directly, in
a distributed, multimaster and non-hierarchical structure, enabling events in a
timeline to be correlated. Another challenge was how to test an unknown threat,
since it had to be known to be tested? The solution was to build an environment with
complete security technology in 2009, simulating an invasion by the botnet Zeus,
which code is in

public domain. Based on an unknown threat for the defense

systems of that time, it has been demonstrated the hypothesis that every invasion
leaves traces. It was also possible to reconstruct the complete intrusion sequence
with the proposed sharing model and deduce previously undetected attacks,
mitigating intrusions in a corporate network.

Keywords: Intrusion detection systems; Autonomous agents; Botnets; Knowledgebased IDS; Ontology.
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1 INTRODUÇÃO
Esta seção apresenta a motivação, o objetivo e as principais contribuições.
Apresenta também o método de pesquisa para atingir o objetivo formulado e a forma
como este trabalho está organizado.

1.1 Motivação
Em Segurança de Redes há duas forças antagônicas em confronto: defesa e
ataque. A despeito do investimento milionário que corporações ao redor do mundo
têm feito, invasões, roubos de dados e fraudes eletrônicas têm sido veiculados com
frequência na mídia.
Mesmo protegida por fabricantes renomados de Firewalls, IDS (Intrusion
Detection Systems), IPS (Intrusion Prevention Systems), Antivírus e Antispam, a
implantação de bots1 ou “zumbis” dentro de uma rede corporativa é mais comum do
que se imagina e representa uma grave falha de segurança. A presença de uma
botnet indica que o perímetro de rede foi violado. Segundo Ceron (2010, apud
KREIBICH et al., 2009), estima-se, nos dias presentes, que exista um número
superior a nove milhões de máquinas infectadas (bots) na Internet. Esse número
equivale a aproximadamente 40% de todas as máquinas conectadas na Internet
Brasileira (CERON, 2010 apud VIEIRA, 2008), mostrando que, por mais
investimentos que sejam feitos, os esforços ainda são insuficientes.
Bots nos computadores corporativos podem ser utilizados para disparar
DDoS2 (Distributed Denial of Services), comandados para enviar spam que pode
levar o domínio da empresa a cair em listas negras de e-mail, entre outros
comprometimentos como roubos de senha e espionagem. Um exemplo recente foi a
invasão de hackers ao sistema de correio eletrônico do Itamaraty (RESENDE;
GIANINI, 2014), com o roubo de senhas e documentos contendo comunicação
diplomática das representações no mundo inteiro.

1

Bots: computadores infectados, que fazem parte de uma botnet.
DDoS: ou Ataques de Negação de Serviço é um ataque coordenado por milhares de computadores
zumbis ou bots que acessam ao mesmo tempo um recurso em um determinado servidor. O grande e
repentino volume de requisições esgota os recursos deste servidor fazendo com que ele pare de
responder às solicitações.

2
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Os invasores estão sempre um passo à frente da defesa. Enquanto que uma
botnet é um sistema de ataque distribuído com comando único, os sistemas de
segurança sequer são coordenados. Bots são uma ameaça em constante mutação e
exploram inúmeras possibilidades, sendo que alguma fatalmente encontrará uma
vulnerabilidade. Por outro lado, os sistemas de segurança pertencem a fabricantes
diferentes, muitas vezes concorrentes entre si, sem muito interesse em integrar seus
produtos.
Cada fabricante procura aprimorar seu produto, investindo na eficácia de suas
taxas de detecção ou bloqueio, pois mercadologicamente é mais interessante frisar o
que seu produto consegue detectar, e não o que ele deixa passar. No entanto, a
revelação de Brian Dye, vice-presidente da Symantec, ao Wall Street Journal
(YADRON, 2014), é franca: ele afirma que o antivírus está "morto", pois só detecta
45% das ameaças. Como seria possível se as taxas de detecção melhoravam ano
após ano e estavam sempre acima de 95%? O problema é que os testes de antivírus
são baseados em ameaças conhecidas. Na prática, mais da metade das ameaças
não são detectadas (ROHR, 2014).
Conforme Balasubramaniyan et al. (1998), é possível classificar estes
produtos que atuam na defesa da rede como IDS Distribuídos formados por
entidades independentes denominadas Agentes Autônomos.
Maes (1995) definiu pela primeira vez Agentes Autônomos como sistemas
computacionais que habitam algum ambiente complexo e dinâmico, capazes de
sensoriamento e ação autônoma sobre este ambiente, de forma a executar o
conjunto de tarefas para as quais foram projetados e atingir objetivos.
Todos os Agentes Autônomos possuem pontos cegos de monitoramento por
onde os falsos negativos passam. De outra maneira, as invasões não ocorreriam. Se
estes Agentes Autônomos, que estão distribuídos em vários pontos da rede,
trabalhassem de forma coordenada e colaborativa, proporcionariam uma visão 360º
do ambiente e poderiam registrar o que o outro falhou em detectar (PRASAD, 2008).
A habilidade social, conforme previsto por Jennings e Wooldridge (1998) é
limitada nestes Agentes Autônomos. Por isso, uma característica que falta aos
Agentes Autônomos de diferentes fabricantes é a habilidade social de interagir, não
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somente com suas centrais de controle mas também entre si, de uma forma
universal e não proprietária.
Uma das dificuldades de identificação de botnets provém da quantidade
considerável de alertas e eventos que cada Agente Autônomo gera, numa profusão
de alarmes falsos que fazem o administrador de rede perder tempo. Cada fabricante
possui uma maneira diferente de representar estes dados,

tornando-se um

verdadeiro desafio obter informações relevantes em meio a um volume imenso de
logs e alertas, distribuídos em formatos diferentes, sem uma linha de tempo definida
para se correlacionar causa e efeito.
Huang, Jasper e Wicks (1999) já sugeriam o uso de ontologia para
representar o conteúdo das mensagens entre os Agentes Autônomos. A mesma
opinião é compartilhada por Vergara e Villagrá (2010) que propõem um sistema de
informação global e unificado para compartilhar informações de fontes heterogêneas
utilizando ontologia para proporcionar a interoperabilidade entre os Agentes
Autônomos.
O volume dos logs também gera uma incoerência: por ser uma tarefa
maçante, costuma ser relegada para segundo plano ou para profissionais de menor
nível, quando há a necessidade do conhecimento do especialista em segurança
para se construir uma interpretação relevante dos eventos. Tsudik e Summers
(1990) propõem uma forma de automatizar essa análise por meio de um sistema
especialista.
Atualmente existem ferramentas SIMS, também conhecidas por SIEM,
disponíveis no mercado para aprimorar a segurança das redes corporativas. Estes
acrônimos são utilizados indistintamente. São produtos de software, appliances ou
serviços gerenciados que monitoram os eventos em tempo real, utilizados para
registrar dados de segurança e de auditoria. Eles concentram o tráfego coletado e
os logs de diversos Agentes Autônomos e analisadores, convertendo-os para um
formato proprietário para, em seguida, permitir o correlacionamento de eventos e o
gerenciamento de alertas (GRANADILLO et al., 2012). Este modelo vai de encontro
à estrutura hierárquica de Agentes Autônomos de Balasubramaniyan et al. (1998).

17

Contudo, esta estrutura centralizadora dos SIMS ou SIEM é questionada por
Ghosh e Sen (2005), pois não deixa de representar um SPOF (Single Point of
Failure) ou ponto único de falha.
Enquanto os fabricantes defenderem o modelo proprietário de seus Agentes
Autônomos, deixarão os invasores em larga vantagem. A eficácia individual de seus
produtos é limitada e nem todas as corporações possuem recursos e estrutura para
implantar um SIMS ou SIEM. Seria necessário uma norma ou um acordo entre os
fabricantes que contemple uma visão de integração, a despeito da concorrência.
Com isso, seus produtos poderiam vir ao mercado preparados para compartilharem
informações entre si.

1.2 Objetivo
Partindo da hipótese que toda invasão deixa rastros, a análise e a correlação
dos logs dos Agentes Autônomos deve, teoricamente, proporcionar a informação
necessária para que eles próprios possam deduzir estas invasões.
A ideia é, basicamente, que os Agentes Autônomos que compõem o sistema
de detecção de intrusão possam cooperar e compartilhar alertas entre si. O
correlacionamento da informação existente é uma maneira de mitigar os pontos
cegos que cada Agente Autônomo possui, para aumentar a eficácia de detecção
dentro de uma rede corporativa, especificamente de uma botnet.
Objetivo geral:
•

Propor um modo de efetuar o compartilhamento de alertas, permitindo
aos Agentes Autônomos reavaliar seus registros (logs de eventos) e
chegar à conclusão sobre ataques ou invasões que não foram
previamente detectados.

Objetivos específicos:
•

Levantar quais rastros e condições caracterizam uma invasão e
implantação de botnet.

•

Criar operações sobre os log de eventos de diferentes Agentes
Autônomos e analisadores. Estas operações gerarão alertas que
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formarão as bases de conhecimento de cada Agente. E os alertas
serão gatilhos que dispararão as consultas efetuadas entre os Agentes
Autônomos.
•

Efetuar compartilhamento dos alertas com base numa ontologia e
comparar a detecção de ameaças desconhecidas em relação ao
monitoramento sem o compartilhamento

Para que a independência entre os Agentes Autônomos seja completa, suas
bases de conhecimento também serão. Os novos eventos e o resultado das
consultas também deverão ser armazenados em cada um dos Agentes Autônomos,
de forma distribuída, não sendo necessário uma entidade centralizadora.

1.3 Contribuições e resultado esperado
Granadillo et al. (2012) consideraram uma estrutura hierárquica na qual os
Agentes Autônomos e outros analisadores enviam informes de eventos para centrais
de administração SIMS ou SIEM. Estas centrais consolidam os alertas numa base
de dados única, e por meio de uma ontologia, detectam uma botnet e tomam
contramedidas. Este trabalho se diferencia de Granadillo et al. (2012) por não utilizar
uma central SIMS ou SIEM. Ao invés de uma estrutura hierárquica, propõe que os
alertas sejam compartilhados diretamente entre os Agentes Autônomos, sem a
necessidade de estruturas intermediárias de tratamento e conversão. E adapta suas
operações para análise de eventos e geração de alertas numa estrutura distribuída.
Vergara e Villagrá (2010) compartilham mensagens de intrusão numa
ontologia derivada do IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format) e
suas centrais SIMS ou SIEM efetuam consultas entre si por meio de Web
Semântica. O IDMEF, apesar de ser uma linguagem comum para gerar alertas
permitindo que diversos sistemas colaborem na detecção de ameaças, possui a
desvantagem de que fontes heterogêneas de dados acabam gerando diversos
alertas sobre o mesmo ataque, sem conterem a mesma informação. Para isso,
Vergara e Villagrá (2010) adaptaram uma Ontologia do IDMEF. Este trabalho
contribui na simplificação desta ontologia, uma vez que o modelo distribuído e
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multimestre adotado, permite que apenas uma sequência de alertas seja associada
ao mesmo ataque.
O resultado esperado é a diminuição de falsos positivos comparado à
detecção sem o compartilhamento de alertas.

1.4 Método de pesquisa
Essa pesquisa foi conduzida com base nas atividades elencadas a seguir:
a) Pesquisa de artigos para a elaboração da Fundamentação Teórica:
busca de artigos acadêmicos para o embasamento deste trabalho. Pesquisa sobre
botnets, características e suas estratégias de invasão; pesquisa do conceito de
Agentes Autônomos, busca por artigos seminais sobre IDS distribuídos e as linhas
de pesquisas decorrentes destes artigos seminais; descrição dos Agentes
Autônomos de Defesa mais comuns; pesquisa sobre protocolos de comunicação
universais de intrusão chegando ao modelo de dados IDMEF de Debar, Curry e
Feinstein (2007); pesquisa de artigos sobre Ontologia, Metodologia de Construção
de Ontologias, OWL e Web Semântica; pesquisa de Ferramentas de Web
Semântica.
b) Pesquisa de artigos para o Estado da Arte: evolução do IDMEF em
formato XML para bases de dados RDF (Resource Description Framework) por meio
de uma Ontologia do IDMEF e compartilhamento de consultas efetuadas entre SIMS
por meio de Web Semântica, de acordo com o trabalho de Vergara e Villagrá (2010);
ontologia de Granadillo et al. (2012) e suas operações para detecção de botnets e
aplicação de contramedidas pelos SIEM; Ontologia Genérica de Métodos de
Detecção de botnets de Kaur e Verma (2013); pesquisa dos métodos comumente
utilizados para detecção de botnets.
c) Modelagem da ontologia: extensão ou adaptação de uma ontologia
existente, como as ontologias de Granadillo et al. (2012) e Vergara e Villagrá (2010),
para uma nova ontologia adequada para alertas provenientes de Agentes
Autônomos em estrutura distribuída e não hierárquica.
d) Compartilhamento de alertas: formatação do alerta em OWL (Ontology
Web Language) com base na ontologia anterior, de forma que possa ser
compreendido por todos os Agentes Autônomos, e consultas efetuadas em SPARQL
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(Protocol And RDF Query Language) para se efetuar o correlacionamento de alertas
dentro de uma linha de tempo, permitindo a dedução de ataques não detectados
anteriormente ou invasão em curso.
e) Montagem do laboratório de testes botnet: estudo do comportamento de
uma botnet. Montagem de um laboratório contendo os Agentes Autônomos de
Defesa e outros analisadores para um levantamento controlado de seus logs de
eventos; simulação de um ataque e implantação de botnet dentro de uma rede
corporativa. Pela documentação disponível, Zeus foi o bot elencado como uma
ameaça desconhecida, num ambiente situado em 2009.
f) Levantamento de logs: se a hipótese de que toda invasão deixa rastros for
verdadeira, sua atividade deve ser detectada nos logs dos Agentes Autônomos ou
de outros analisadores; coleta dos traços desta atividade maliciosa nas quatro fases
do ciclo de vida de uma botnet.
g) Geração de uma base de conhecimento em RDF por meio de
ontologia: formulação das operações necessárias, que aplicadas sobre os log de
eventos de diferentes Agentes Autônomos e analisadores, produzirão os alertas que
formarão suas respectivas bases de conhecimento, por meio da ontologia modelada
na atividade c). Estes alertas irão disparar as consultas efetuadas entre os Agentes
Autônomos.
h) Simulação das consultas com Protégé: estudo do editor de ontologia
Protégé e simulação das consultas às bases de conhecimento distribuídas de alertas
dos Agentes Autônomos.
i) Avaliação do modelo de compartilhamento: comparação da efetividade
do monitoramento de intrusões, com e sem compartilhamento, testando com a
botnet Zeus.
j) Análise e conclusão final: análise dos resultados obtidos de detecção de
invasão com o compartilhamento de alertas entre os Agentes Autônomos. Os
parâmetros de análise serão: redução no volume de falsos positivos e confirmação
de ataques, em relação ao ambiente sem compartilhamento de alertas.
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1.5 Organização da dissertação
Em adição à seção apresentada, este trabalho é composto também pelas
seguintes seções:
Seção 2: Revisão Bibliográfica: contém as principais referências para o
trabalho: botnets, IDS distribuídos hierárquicos e não-hierárquicos, Agentes
Autônomos, protocolos de comunicação, Snort, IDMEF, conceitos de Web
Semântica, XML, OWL, RDF e Ontologia. Contém também trabalhos relacionados
com IDS e ontologias no escopo de botnets.
Seção 3: Compartilhamento de Alertas: modelagem de uma nova ontologia,
formulação das operações que irão gerar as bases de alertas em OWL com o uso da
nova ontologia; modelagem das consultas de eventos entre os Agentes Autônomos.
Seção 4: Simulação em Laboratório: descrição das atividades efetuadas no
laboratório para coleta controlada dos logs; especificação dos Agentes Autônomos
de Defesa, da dinâmica da invasão e implantação de uma botnet; levantamento dos
relatórios obtidos nas quatro fases do ciclo de vida da botnet e montagem do
ambiente para testes no Protégé.
Seção 5: Resultados: análise dos resultados obtidos, comparando com o
ambiente sem o compartilhamento entre Agentes Autônomos.
Seção 6: Conclusão: apresenta as contribuições e os resultados atingidos,
incluindo também as dificuldades encontradas durante os testes, bem como
sugestão de novos estudos, trabalhos futuros e melhorias.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção apresenta os principais fundamentos e conceitos nos quais esta
pesquisa se baseará, bem como os trabalhos relacionados

2.1 Fundamentação teórica
Esta seção apresenta botnets, IDS Distribuídos, Agentes Autônomos e suas
organizações numa estrutura hierárquica e não hierárquica; produtos comerciais
mais comumente utilizados em segurança de redes; formato comum para
mensagens de eventos entre os Agentes Autônomos como o IDMEF; linguagenschave da Web Semântica como XML, RDF e OWL, além de ontologias e suas
metodologias de construção.
2.1.1 Botnets
De acordo com Cunha Neto (2011), botnets são redes de máquinas
comprometidas e controladas remotamente por um atacante. Diferente de outros
malwares3, como vírus4 e worms5, cujo foco é causar danos no host6 infectado e se
espalhar,

as

botnets

buscam

computadores

vulneráveis

para

se

instalar

sorrateiramente, sem disparar alertas. Para dissimular, ficam dormentes após a
infecção, fazendo com que os administradores de rede pensem que se tratou de um
alarme falso.
As botnets trabalham numa estrutura hierárquica como ilustrado na Figura 1:
o botmaster7 repassa comandos aos bots por meio de servidores C&C (Comando e
Controle) para que possam executar as instruções recebidas, numa plataforma de
ataque distribuído. Com o suporte de uma estrutura gerenciada e inteligente, o
alcance e o poder de uma invasão por botnets pode ser maior do que dos vírus e
worms.

3

Malware: termo do inglês “malicious software” ou classe de softwares de ação maliciosa.
Vírus: infecta um programa ou arquivo de sistema no computador, alterando seu código para poder
se replicar.
5
Worms: enquanto um vírus infecta um programa e precisa dele para se replicar, o worm é um
programa completo, não precisando de outro para se propagar.
6
Host: computador hospedeiro
7
Botmaster: indivíduo que controla a botnet.
4
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As primeiras botnets surgiram comunicando-se com protocolo IRC (Internet
Relay Chat). A partir de 2000, muitos provedores tomaram providências de monitorar
o tráfego IRC e bloquear acesso às botnets hospedadas. Inúmeras foram
encontradas e removidas da internet. Com isso as botnets começaram a adotar
comunicação em protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para evitar bloqueio
pelos firewalls.
Figura 1 - Estrutura de uma Botnet

Fonte: CUNHA NETO (2011)

Novas medidas de monitoramento surgiram para rastrear protocolos de
comunicação dos bots com seu controlador, buscando eliminar os servidores C&C
espalhados pela internet. As botnets então começaram a trabalhar com protocolo
P2P (Peer-to-Peer), sem um servidor C&C central. Quando um nó é derrubado, o
protocolo estabelece uma nova rota de comunicação, tornando estas botnets muito
mais resilientes.
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Recentemente foram identificados botnets trabalhando com comunicação
criptografada e até utilizando o navegador Tor8, para ocultar suas comunicações do
rastreamento.
Ciclo de vida de uma botnet: Uma botnet pode ser criada e mantida em
quatro fases (ZHU et al., 2008):
•

Infecção Inicial: os bots são infectados explorando-se vulnerabilidades
existentes como, por exemplo: durante a visualização de uma página Web,
por downloads automáticos ou por execução de anexos maliciosos de email. Em redes sem fio esta infecção pode ser lançada diretamente no
dispositivo.

•

Injeção Secundária de Ligação: após infectar o computador, os bots
começam a corrida para buscar contato com o servidor C&C por seu nome
de domínio e enviar um relatório para o botmaster (SCHILLER, 2007).
Como este procedimento ocorre em grupo, uma vez que os bots realizam
suas tarefas em conjunto, esta fase pode ser detectada por um IDS que
efetue correlacionamento horizontal, isto é, que possa detectar diversos
computadores buscando simultaneamente um mesmo endereço IP
(Internet Protocol) de origem desconhecida. Após esta etapa, os bots
ficam dormentes aguardando comandos do botmaster.

•

Atividades Maliciosas: nesta etapa, os bots se comunicam com o servidor
C&C, que envia instruções para a realização de ataques como DDoS,
envio de spam entre outros.

•

Atualização e Manutenção: em decorrência da grande troca e captura de
informações numa botnet, a queda de um servidor C&C obriga a
atualização de novos comandos e mudança para um novo servidor C&C.
Nesta migração é necessário realizar uma consulta ao servidor DNS
(Domain Name Server). Este processo de consulta também ocorre na
mudança do endereço IP do servidor C&C. Alguns bots conseguem alterar
a resolução DNS dos computadores infectados.

8

Navegador Tor: permite que se navegue anonimamente pela Internet, sem que o endereço IP do
computador seja rastreado, além de criptografar os dados trocados durante a navegação, impedindo
que sejam interceptados.
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Atividades de uma botnet: Algumas ações foram elencadas pela
Shadowserver Foundation, uma organização que monitora botnets mundialmente
(SHADOWSERVER, 2014):
•

Ataque DDoS: De acordo com Rash (2007), um ataque utiliza muitos
hosts, talvez milhares, para simultaneamente inundar um IP alvo, com o
objetivo de consumir o máximo possível de banda de rede da vítima com
requisições falsas, a despeito das requisições legítimas. Pelo fato do IP de
origem dos pacotes DDoS criados por atacantes serem spoofados ou
forjados, é inútil tentar criar listas negras para bloqueá-los;

•

Spam: envio de spam por meio dos bots. Um relatório recente apontou
uma única botnet (Storm Worm) como responsável por 25% de todo spam
propagado na Internet (CERON, 2010, apud EHRLICH et al., 2010).

•

Manipulação de Page Views ou Click Fraud: é a simulação por meio de
IPs diferentes, da visualização de uma página na internet, modificando seu
ranking e aumentando artificialmente sua popularidade. É considerado
Click Fraud quando cada Page View é pago (Pay per Click). Na
manipulação de enquetes online permite realizar votações com IPs
diferentes, validando os votos como se realizado por pessoas reais.

•

Key Logging: obtenção de informações sigilosas, senhas, números de
cartão de crédito, entre outros com ajuda de um programa key logger, que
registra tudo o que é digitado.

•

Warez ou a distribuição de um novo malware usando mecanismos de
download e execução de um arquivo via HTTP ou FTP.

•

Sniffing Traffic: utilizam-se sniffers para observar dados de texto, com
finalidade de obter informações confidenciais, como nomes de usuários,
senhas, dados bancários, entre outros.

2.1.2 Agentes autônomos
O termo agente tem sido associado a Agentes Autônomos e foi citado pela
primeira vez por Maes (1995).
Agentes Autônomos são definidos formalmente por Franklin e Graesser
(1997) como sistemas situados em uma porção do ambiente, capazes de sensoriar e
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agir ao longo do tempo, em busca do atendimento de objetivos que implicam a
alteração do que o agente vai sensoriar no futuro.
Um Agente é alguma coisa que pode ser vista como percebendo seu
ambiente por sensores e agindo neste ambiente por meio de atuadores (RUSSEL;
NORVIG, 2010). O que os diferencia de programas comuns é sua ação autônoma.
Nenhuma outra entidade é obrigada a alimentá-lo de entradas para interpretar ou
usar suas saídas. Eles agem conforme uma agenda própria, perseguindo seus
objetivos.
Podem existir no mundo real possuindo diversos sensores e estruturas
sofisticadas de controle como robôs, seres humanos e animais. Ou podem ser
simples como termostatos ou bactérias.
Podem existir no mundo virtual como agentes de software, não deixando de
ser programas. Contudo para um programa ser um Agente Autônomo é necessário
atender uma série de requisitos. Um programa de folha de pagamento, por exemplo,
não poderia ser um Agente. Não é possível dizer que ele monitora o mundo por uma
entrada e produz como saída uma ação. O efeito de suas saídas normalmente é
sentido mais tarde e não passaria num teste de continuidade temporal, pois ele é
interrompido frequentemente. Um corretor ortográfico conjugado a um processador
de texto também não poderia ser um Agente. Contudo, se este corretor ortográfico
monitorar o que for digitado e corrigir em tempo real, interagindo com o usuário ao
oferecer opções de palavras corretas, pode ser considerado um Agente (FRANKLIN;
GRAESSER, 1997).
Em resumo, Agentes podem ser programas de computador embarcados em
um hardware para o qual são delegadas tarefas que resultarão em decisões. Podem
ser sistemas computacionais situados em algum ambiente, com as seguintes
características: ação autônoma, operando sem intervenção humana, ou de outros
Agentes; reatividade, percebendo seu ambiente e respondendo rapidamente às
mudanças; pró-atividade, não agindo apenas em resposta ao ambiente, mas
também exibindo comportamento oportuno, dirigido a objetivos, tomando a iniciativa
apropriada e habilidade social, interagindo com outros Agentes ou humanos, quando
necessário, de forma a resolver seus próprios problemas ou auxiliar os outros em
suas atividades (JENNINGS; WOOLDRIDGE, 1998).
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2.1.3 IDS distribuídos formado por agentes autônomos
Balasubramaniyan et al. (1998) propuseram pela primeira vez um IDS
distribuído formado por Agentes Autônomos ou múltiplas entidades independentes
trabalhando coletivamente.
A lista de qualidades desejadas para Agentes que atuam como IDS são:
execução contínua sem supervisão humana; tolerância a falhas; resistência à
subversão, ou seja, o IDS deve monitorar a si mesmo e detectar se não foi
modificado por um atacante; utilizar o mínimo possível dos recursos no sistema onde
está instalado, não interferir em sua operação normal; ser configurável para as
políticas de segurança locais; adaptar-se às mudanças no sistema e ao
comportamento do usuário.
Os Agentes Autônomos de Balasubramaniyan et al. (1998) se distribuíam
numa estrutura hierárquica, com os agentes nas pontas e os transceivers como
entes intermediários, coletando dados para repassar aos monitores. Por último, os
monitores processavam a informação. Esta arquitetura era denominada AAFID
(Autonomous Agents For Intrusion Detection) e sua estrutura é ilustrada na Figura 2.
Na época, utilizou-se o SNMP (Simple Network Management Protocol) para
efetuar a comunicação entre eles, pois era o protocolo vigente. Os transceivers eram
inclusive agentes SNMP dedicados para coletar dados dos agentes nas pontas,
realizando um pré-processamento para depois repassar aos monitores.
O projeto do AAFID, que pertencia à Universidade de Purdue, foi encerrado
em 2005 ao mesmo tempo em que IDS baseados em heurística (Inteligência
Artificial) foram deixados de lado por consumirem muitos recursos computacionais e
terem desempenho inferior a outros métodos como os estatísticos, baseados em
padrões e estados (LIAO et al., 2013). Na década a seguir, os trabalhos sobre IDS
avançaram no aprimoramento de detecção por entidades de arquitetura monolítica,
ou seja, uma única entidade que centraliza a coleta e o processamento de dados.
Os IDS atuais herdaram o paradigma de Balasubramaniyan et al. (1998).
Realizam coleta de dados e a análise centralizada num único host, numa estrutura
monolítica que rastreia logs de auditoria, monitora pacotes, utilizando diversas
técnicas. Esse analisador central representa um ponto único de falha. Se um invasor
puder derrubá-lo, a rede inteira fica sem proteção. Esta estrutura hierárquica pode
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ser melhor visualizada na Figura 3, que apresenta a arquitetura lógica do AAFID. O
analisador central é o Monitor A, que realiza a interface com o usuário (IU).
As probabilidades de ataques aumentam proporcionalmente à quantidade de
sistemas monitorados e os sistemas monolíticos têm escalabilidade limitada.

Figura 2 - Arquitetura AAFID

Fonte: BALASUBRAMANIYAN et al. (1998)

Processar todo o tráfego de uma rede implica um limite a ser monitorado.
Acima deste limite, o analisador central pode ser incapaz de manter o fluxo da
informação. Quando dados brutos são transferidos para os níveis superiores,
inevitavelmente surgem gargalos com o tempo consumido na análise de um volume
imenso de dados. Uma estrutura hierárquica não deixa de ser centralizada num
ponto único de falha.
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Além disso, coletar o fluxo de dados em outro host que não o destinatário
permite que o atacante possa efetuar manobras de inserção e evasão, ou seja, um
ataque de spoofing9.
Figura 3 - Arquitetura Lógica do AAFID

Fonte: BALASUBRAMANIYAN et al. (1998)

Ghosh e Sen (2005) propuseram um caminho a ser trilhado para os IDS
distribuídos superarem, inclusive, o problema de lentidão ao utilizar técnicas da IA
(Inteligência Artificial). Em oposição à estrutura hierárquica de Balasubramaniyan et
al. (1998), propuseram uma comunicação distribuída entre Agentes Autônomos,
numa

estrutura

descentralizada

e

não

hierárquica.

Seus

agentes,

leves,

cooperativos e proativos representariam o conhecimento sobre possíveis cenários
de ataques, atualizando uma base de dados de intrusão chamada de rede
Bayesiana, derivando este conhecimento da análise de repositórios de dados de
ataque relacionados à rede. Os membros desta rede analisariam os eventos e
desenhariam uma inferência, atualizando as crenças para todos os nós. Seus
esforços de pesquisa enfatizaram a distribuição deste conhecimento, de forma que
cada agente monitorasse relativamente poucos aspectos de sua vizinhança de rede,

9

Spoofing é um ataque que consiste em interceptar e mascarar (spoof) os pacotes IP que trafegam
numa rede, utilizando endereços de remetentes falsificados.
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mas por meio da coordenação entre todos os agentes, o sistema fosse capaz de
detectar ameaças de forma confiável.
Para representar o conhecimento do domínio Ghosh e Sen (2005) utilizaram
MSBN (Multiply Sectioned Bayesian Networks); para a inferência utilizou o algoritmo
de propagação para sistemas especialistas probabilísticos (Clique-tree).
Esta proposta de arquitetura de IDS baseada em agentes distribuídos foi
denominada

ABDIAS

(Agent-Based

Distributed

Intrusion

Alert

System).

A

comunicação entre seus agentes era efetuada por meio de um protocolo proprietário
e sua maior preocupação, nestes sistemas totalmente distribuídos, era a taxa alta de
falsos positivos e o excesso de mensagens entre os nós. Para reduzir o tráfego de
mensagens e evitar gargalos na rede, os agentes eram agrupados em localidades,
limitando significantemente suas comunicações com a vizinhança.
Segundo o modelo de Ghosh e Sen (2005), mais requisitos de comunicação
precisariam ser adicionados: alerta precoce quando atividades de pré-ataque são
detectadas e isolamento dos nós comprometidos por um mecanismo de confiança,
que funciona como um protocolo baseado em votação por ponto ou por nível. E seria
desejável também que o mecanismo de inferência estivesse distribuído em cada
agente, mesmo que seu processamento fosse mais limitado.

2.1.4 Agentes autônomos de defesa
Os produtos comerciais mais utilizados em segurança atualmente numa rede
corporativa são diretamente derivados do paradigma de IDS Distribuídos de
Balasubramaniyan et al. (1998), como por exemplo:
Firewall: é um sistema de proteção estático, composto de filtros e regras que
definem as políticas de segurança de uma rede. Apesar de ser largamente utilizado,
não inspeciona o conteúdo de um tráfego legítimo, nem oferece proteção quando o
perímetro de rede é violado (SAVA; BUDHWANI; TALEKAR, 2014). Não é
considerado agente por si só, mas como atualmente encontra-se integrado a
diversos IDS e IPS, é uma referência por suas características de controle e bloqueio.
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IDS: ou sistemas de detecção de intrusão, oferecem proteção dinâmica e
monitoram dinamicamente os eventos, decidindo quando são sintomas de ataque ou
quando constituem uso legítimo do sistema (DEBAR; DACIER; WESPI, 1999).
Segundo Heady et al. (1990) uma intrusão é definida como um conjunto de
ações que tentam comprometer a integridade, confidencialidade ou disponibilidade
de um recurso. Balasubramaniyan et al. (1998) definem que uma intrusão é uma
tentativa de uso de um sistema computadorizado sem autorização, ou com abuso de
privilégios.
Na Figura 4, independentemente do tipo de IDS, as linhas sólidas indicam o
fluxo de controle e dados. As linhas pontilhadas indicam resposta às atividades de
intrusão.
IDS são classificados como baseados em rede ou em host. Neste trabalho a
nomenclatura IDS referenciará os IDS baseados em rede. IDS também são
classificados por assinatura, os que detectam ataques conhecidos, e por anomalia,
os que detectam desvios do comportamento normal.

Figura 4 - Resposta à Intrusão

Fonte: WU e BANZHAF (2010)

32

O referencial acadêmico para IDS por assinatura tem sido o Snort (ROESCH,
1999), software livre para detecção de intrusão em rede. O Snort é um IDS baseado
em rede, isto é, monitora o tráfego em um segmento de rede buscando por
atividades maliciosas. Normalmente é colocado na rede interna, logo atrás do
firewall, alertando ameaças que passaram por esta primeira barreira.
Sua base de assinaturas de ataques é atualizada de forma colaborativa pela
comunidade de segurança. Como uma referência de quem são os participantes
desta comunidade, em abril de 2014, o FBI (Federal Bureau of Investigation)
americano disponibilizou assinaturas do Snort para a vulnerabilidade Heartbleed,
uma falha de segurança que permite invasores lerem as chaves de criptografia do
protocolo OpenSSL (Open Source Toolkit for Secure Sockets Layer) e terem acesso
a dados de servidores que utilizam este padrão.
De acordo com a revisão de Sava, Budhwani e Talekar (2014) sobre IDS,
novas classificações foram incluídas recentemente como IDS por especificação, que
combina os IDS por anomalia e mau-uso. Neste caso, o comportamento legítimo do
sistema, seja a correta execução de um programa ou de um protocolo, é comparado
a um conjunto de especificações e restrições definidas manualmente. O IDS é
ativado quando o comportamento não segue a especificação.
Incluem-se também os IDS baseados em conhecimento, que possuem
mecanismos de alertas baseados em regras, podendo ser aprimorados com o uso
de ontologias. Essas ontologias definem rigorosamente o significado dos dados
coletados e permitem o compartilhamento do conhecimento entre os Agentes.
IPS: São filtros que bloqueiam tráfego e devem garantir taxas baixas de falsos
positivos. Quando uma intrusão é detectada, o filtro é configurado de forma a
bloquear as vulnerabilidades, mas não necessariamente a própria ameaça. Os IPS
geralmente trabalham em conjunto com IDS baseado em rede, pois uma vez
detectada a intrusão, é necessário que o IPS realize o bloqueio.
Atualmente existem Firewalls de última geração combinando as soluções de
IDS, IPS, monitoramento de rede, bloqueio de conteúdo, SIMS ou SIEM, entre
outros recursos. Como as soluções são vendidas em módulos, nem todas as
corporações podem adquirir o pacote completo de proteção. O gasto é calculado em
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função da percepção de risco e quanto cada corporação pretende investir em sua
mitigação.
Antivírus: São considerados também IDS, mas baseados em hosts, pois
trabalham monitorando um computador, detectando ameaças por assinatura e por
anomalia. Os antivírus são instalados em cada computador corporativo e a estrutura
de organização mais comum é que cada nó envie informações para uma Central de
Antivírus. Há sistemas antivírus que funcionam como uma rede ponto a ponto, sem a
necessidade de uma Central de Antivírus.
Como relatado anteriormente, o maior problema dos antivírus é não detectar
mais da metade das ameaças. Por isso, os invasores utilizam técnicas
probabilísticas para potencializar o ataque. Como não podem prever o antivírus que
está instalado no computador alvo, a cada clique podem ser disparados inúmeras
variantes da mesma ameaça. Dependendo da eficácia de detecção do fabricante,
algumas ameaças são bloqueadas, mas outras têm grandes possibilidades de
passarem despercebidas.
Antispam: spam também é considerado ameaça e existem sistemas
dedicados a tratá-lo (SEEBER, 2004). As soluções antispam podem encontrar-se
conjugadas ao antivírus.
Geralmente o e-mail é a porta de entrada de invasão pelo ponto mais
vulnerável da rede: o usuário. Por meio de artifícios de engenharia social, os
usuários são levados a clicar em anexos desconhecidos, infectando seus
computadores. No caso do Itamaraty, os invasores simplesmente enviaram uma
mensagem de e-mail para representações no mundo inteiro, referindo no assunto a
um “Atentado na Embaixada Brasileira na Alemanha”. Isso foi suficiente para que
diversos usuários clicassem na mensagem sem desconfiar do conteúdo, infectando
suas máquinas.

2.1.5 Comunicação entre agentes autônomos
O protocolo de comunicação mais comum entre agentes, na época do artigo
de Balasubramaniyan et al. (1998), era o SNMP, que ainda é utilizado atualmente.
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Contudo sua aplicação é mais adequada para o gerenciamento de dispositivos de
rede do que propriamente para segurança.
Pesquisas sobre um protocolo experimental que pudesse compartilhar e
trocar informações entre os sistemas de detecção e responder à intrusão foram
propostas pelo IDWG (Intrusion Detection Working Group). Duas implementações do
IDMEF foram apresentadas: uma utilizando SNMP e outra XML (eXtensible Mark-up
Language). Na reunião do grupo em Fevereiro de 2000, alinhado com a
recomendação do W3C (World Wide Web Consortium), foi decidido pelo XML como
a melhor opção, por ser uma linguagem difundida de representação e troca de
documentos e dados pela internet.
Pretende-se que o IDMEF se torne o padrão de compartilhamento de
mensagens de alertas entre sistemas automatizados de detecção de intrusão. É um
modelo orientado a objetos que define formatos de dados e procedimentos de troca
de informação entre IDS, IPS e sistemas de gerenciamento que interajam com eles,
reportando eventos que consideram suspeitos (DEBAR; CURRY; FEINSTEIN,
2007).
O desenvolvimento de implementações em IDMEF permite a otimização e a
interoperabilidade

entre

os

Agentes

Autônomos

de

Defesa,

sistemas

de

gerenciamento, sejam eles comerciais, de código aberto ou de pesquisa.
Apresentado

como

RFC

4765,

Debar,

Curry

e

Feinstein

(2007)

disponibilizaram o IDMEF de forma irrestrita para a comunidade da internet. Sua
publicação em caráter experimental significa que este protocolo não passou por
revisão completa do IETF (The Internet Engineering Task Force®) nos quesitos de
segurança, controle de tráfego e interações inadequadas com outros protocolos
implantados. Foi publicado de forma a documentar o trabalho do grupo responsável,
para encorajar experimentos e desenvolvimento de tecnologias.
Com o IDMEF as mensagens de alertas e ataques emitidos pelos Agentes
Autônomos ganham um formato universal, faltando ainda um meio de consulta para
esta base de informação. Esta resposta seria encontrada em outra linha de pesquisa
a seguir.
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2.1.6 Web semântica e ontologia
Além do protocolo de comunicação entre os Agentes Autônomos, seria
necessário capacitá-los a entender a semântica das informações sobre alertas.
De acordo com Tim Berners-Lee, um dos criadores do termo “Web”, a Web
Semântica é uma nova forma de conteúdo Web significativo para computadores que
irá desencadear uma revolução de novas possibilidades.
A Web Semântica preocupa-se em adicionar um significado às informações
na Web de forma que possa ser entendida tanto por humanos como por aplicações
computacionais. Para isso, propõe reformular as linguagens básicas da Web, não se
restringindo somente a hipertextos, mas também a recursos que representam os
mais diversos objetos de nosso mundo real. Adicionalmente, os recursos possuem
relacionamentos entre si. As propriedades dos recursos e dos relacionamentos
descrevem características lógicas das quais as aplicações computacionais podem
extrair informações úteis por meio de inferência.
Desde fevereiro de 1999, o RDF, que também é baseado em XML, tem se
tornado um padrão de troca de informações recomendado pelo W3C e faz parte dos
esforços dessa entidade, como forma de representação de conhecimento em Web
Semântica. Com o RDF, formas simples de conhecimento, como a hierarquia de
classes descrita no IDMEF, podem ser representadas. O RDF, agregado às
ontologias, pode representar conhecimento mais sofisticado.
O grupo de pesquisa denominado DAWG (RDF Data Access Working Group)
se concentrou em desenvolver uma linguagem de consulta para bases de dados
RDF. Em janeiro de 2008 o SPARQL (Protocol And RDF Query Language) foi
oficialmente recomendado pela W3C e considerado como uma das tecnologiaschave para Web Semântica.
As novas linguagens da Web Semântica são XML, RDF e OWL:
XML: é uma metalinguagem derivada do SGML (Standard Generalized
Markup Language) como a HTML (Hypertext Markup Language). Ambas utilizam
tags ou etiquetas de marcação. Enquanto a HTML possui elementos e atributos prédefinidos para criação de hipertextos, a XML permite a criação de elementos e
atributos, sendo por isso extensível (VIEIRA et al., 2005).
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Para garantir a interoperabilidade de aplicações é desejável que:
•

Todo documento XML possua um DTD (Document Type Definition). O
DTD define a estrutura do documento, descreve e restringe os elementos
e atributos;

•

Seja definido um namespace. Como os elementos em XML não são fixos,
é possível um conflito quando dois documentos diferentes utilizarem os
mesmos nomes descrevendo dois tipos diferentes de elementos. A
especificação do W3C estabelece que o namespace deve ser um URI
(Uniform Resource Identifier). O namespace é definido na tag de abertura
de um elemento e todos os elementos filhos com o mesmo prefixo são
associados ao namespace.

O XML é o primeiro passo para a construção da Web Semântica. Uma vez
definido os conceitos, suas propriedades e relacionamentos, as tags passam a
refletir o domínio cuja semântica foi bem especificada. Outra maneira de construir
uma terminologia comum para determinado domínio é por meio de metadados.
Quadro 1 - Exemplo de Código XML

Fonte: VIEIRA et al. (2005)

Observa-se que o IDMEF é um documento XML com DTD e classes próprias
para alertas e eventos de intrusão. Contudo, não contém semântica.
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RDF: é uma linguagem de metadados padrão da W3C, usada para descrever
recursos da Web e explicitar relacionamento entre eles num domínio qualquer. Foi
desenvolvido para ser lido por computadores e pode ser criado em XML.
Um recurso é qualquer coisa que possa ter um URI (um identificador Web) ou
seja, um objeto. Uma propriedade indica uma informação sobre um recurso ou um
atributo. Um valor é o valor da propriedade, que também pode ser outro recurso. A
forma que o RDF utiliza para descrever tais recursos segue a estrutura: recursopropriedade-valor que é análoga à tripla OAV: objeto-atributo-valor ou sujeitopredicado-objeto.
O RDF pode ser representado por grafos. Seu código é semelhante ao XML;
contudo, utiliza o namespace do RDF e do Dublin Core (dc), que é um conjunto de
propriedades criadas utilizando o RDF para descrição de documentos.

Quadro 2 - Exemplo de Código RDF

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">
<contact:Person rdf:about="http://www.w3.org/People/EM/contact#me">
<contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName>
<contact:mailbox rdf:resource="mailto:em@w3.org"/>
<contact:personalTitle>Dr.</contact:personalTitle>
</contact:Person>
</rdf:RDF>
Fonte: W3C (https://www.w3.org/TR/2003/WD-rdf-primer-20030123/)

O RDF utiliza um esquema (RDF Schema ou RDFS) de descrição com
classes e propriedades para descrever os recursos, permitindo estruturação
hierárquica conforme o conceito de orientação a objetos. Dessa forma, os recursos
são considerados instâncias de classes e subclasses de classes.
Os elementos constituintes dos RDFS são:
•

rdfs: Resource: todas as coisas descritas são recursos ou objetos;

•

rdfs: Property: propriedades;
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•

rdfs: Class: similar à noção de classe em OO (orientação à objetos);

•

rdfs: Type: indica que um recurso é membro de uma classe;

•

rdfs: subClassOf: similar à subclasse em OO;

•

rdfs: subPropertyOf: indica que uma propriedade é especialização de
outra;

Essa forma de representação é a base para construção dos componentes
principais da Web Semântica: as ontologias (VIEIRA et al., 2005).

OWL: é também uma linguagem XML, uma evolução do RDF onde definições
mais detalhadas sobre as relações entre os recursos podem ser expressas, por meio
de axiomas lógicos, constituindo ontologias. No contexto da Web, a OWL é a
linguagem para ontologias. Baseada em lógica de descrição, possui suporte para
inferência. No projeto global da Web Semântica, a OWL possui APIs (Application
Programming Interface) JAVA desenvolvidos para manipulação dos modelos RDF
(projeto Apache Jena) e editores gráficos como suporte para criação de ontologias
(projeto Protégé).
Quadro 3 - Exemplo de Código OWL

Fonte: Exemplo utilizado no tutorial do Protégé

A linguagem permite qualificar relacionamentos. Permite explicitar que a
relação é simétrica, transitiva, funcional, funcional inversa, etc. Também permite
definir cardinalidade para as relações, variando de cardinalidade máxima, mínima e
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exata. Propriedades ou classes podem ser definidas como equivalentes a outras
propriedades ou classes.
Por meio das restrições OWL são especificadas quantificações existenciais ou
universais. No Quadro 4 são apresentados alguns exemplos de especificações
incluídas no vocabulário OWL, sendo que P representa propriedades e C conceitos
(VIEIRA et al., 2005).
Ontologias:

são

uma

especificação

formal

e

explícita

de

uma

conceptualização compartilhada, sendo então, descrições exatas das coisas e seus
relacionamentos (GRUBER, 1993). São mecanismos que definem o conhecimento
de um objeto de forma que possa ser interpretado por máquinas e humanos
(GRANADILLO et al., 2012). Alguns autores como Vergara e Villagrá (2010) e
Undercoffer, Joshi e Pinkston (2003) concordam que ontologias permitem o reuso do
conhecimento de um domínio específico, permitindo a separação entre o
conhecimento do domínio e o operacional, possibilitando inferências sobre os dados.
Quadro 4 - Especificações do Vocabulário OWL
Simmetric: se P(x, y) então P(y, x)

hasValue: P(x, y) e y=hasValue(v)

cardinality: cardinalidade(P) = N
minCardinality: cardinalidade mínima
(P) = N

maxCardinality: cardinalidade máxima
(P) = N

equivalentProperty: P1 = P2

Transitive: se P(x, y) e P(y, z) então
P(x, z)

FunctionalProperty: se P(x, y) e P(x, z)

InverseOf: se P1(x, y) então P2 (y, x)

então y= z
InverseFunctional: se P(y, x) e P(z, x)
então y= z
someValuesFrom:

allValuesFrom:

P(x,

y)

e

y=

allValuesFrom(C)
P(x,

someValuesFrom(C)

y)

e

y=

intersectionOf: C= intersecção de (C1,
C2, ...)

Fonte: VIEIRA et al. (2005)

Ontologias são desenvolvidas para facilitar o compartilhamento e o reuso de
informações a respeito de objetos, conceitos e situações em algum domínio
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específico do conhecimento. Descrevem conceitos básicos neste domínio e definem
relações entre eles. São formadas associações sujeito-predicado-objeto ou grafos,
compondo uma rede conceitual com regras definidas que regulam a combinação
entre os termos e as relações, numa linguagem (conjunto de termos) que será
utilizada para formular consultas.
A utilização de ontologias proporcionará uma linguagem universal, permitindo
que máquinas processem e integrem recursos Web de maneira inteligente,
possibilitando buscas mais rápidas e acuradas, facilitando a comunicação entre
dispositivos heterogêneos acessíveis via Web (BERNERS-LEE et al., 2001).
As ontologias geralmente são compostas de instâncias, classes e
propriedades. Instâncias são representações de objetos ou indivíduos no domínio de
interesse (por exemplo: botnet, rede). Classes são grupos de duas ou mais
instâncias de acordo com características comuns (por exemplo: a classe Ataque
possui botnet, phishing e cavalo de Troia como instâncias). Propriedades são
utilizadas para descrever características e/ ou atributos para ligar instâncias (por
exemplo, direto para, resulta em, etc.). As propriedades são compartilhadas por
classes de forma a proporcionar às classes herdadas (subclasses) uma definição
mais restritiva que outras proporcionadas por classes ascendentes (superclasses)
(GRANADILLO et al., 2012).
Há pesquisadores da área de Inteligência Artificial e de Engenharia do
Conhecimento que se concentram na criação de ontologias genéricas; contudo,
Hendler (2001) preconiza que a Web do futuro será composta de várias ontologias
pequenas e altamente contextualizadas, desenvolvidas localmente por engenheiros
de software e não por especialistas em ontologias. A tarefa de desenvolver uma
ontologia ou reutilizar partes de ontologias existentes deverá ser simples, de forma
que mesmo pessoas não especializadas no desenvolvimento de ontologias possam
criá-las.
Breitman e Leite (2004, apud Guarino, 1998) identificam os seguintes tipos de
ontologia:
•

Ontologias de nível superior: descrevem conceitos muito genéricos e
seriam independentes de domínio, podendo ser reutilizados na confecção
de novas ontologias;
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•

Ontologias de domínio: descrevem o vocabulário relativo a um domínio
específico, com a especialização de conceitos presentes na ontologia de
alto nível;

•

Ontologia de tarefas: descrevem o vocabulário relativo a uma tarefa
genérica ou atividade, com a especialização de conceitos presentes na
ontologia de alto nível;

•

Ontologias de aplicação: são ontologias mais específicas. Seus conceitos
correspondem a papéis desempenhados por entidades do domínio no
decorrer de uma tarefa.

Este trabalho focará em ontologias de aplicação.
A maior parte dos métodos de criação de ontologias originam-se da área de
Inteligência Artificial e Engenharia do Conhecimento. Dentre diversas abordagens,
um método prático de criação de ontologias seria: definir classes da ontologia;
arranjar as classes em uma hierarquia de subclasses e superclasses; definir slots e
descrever os valores permitidos para eles e preencher os valores para os slots com
instâncias.

2.1.7 Ferramentas de web semântica
Algumas ferramentas de Web Semântica amplamente utilizadas são descritas
a seguir:
Projeto Apache Jena10: Recomendado pela W3C, o Jena é um projeto livre e
open-source completo de uma estrutura para construir aplicações em Web
Semântica. Proporciona um ambiente de programação para o RDF, OWL e
SPARQL. Inclui uma máquina de inferência baseada em regras. O Jena possui um
conjunto de ferramentas, APIs Java para RDF, o SDB que é uma base de dados
SPARQL e o Joseki, um servidor SPARQL.

10

Link para o Projeto Apache Jena: https://jena.apache.org/
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Projeto Protégé11: É uma plataforma livre e open-source, com um conjunto
de ferramentas para construir modelos de domínio e aplicações baseadas em
conhecimento com ontologias. Possui um editor gráfico que permite a criação de
ontologias, suporta os formatos RDF/ XML e permite que a ontologia tenha sua
consistência testada diretamente em suas máquinas de inferência integradas que
processam OWL.

2.2 Trabalhos relacionados
Esta secção apresenta os Trabalhos Relacionados em IDS, Ontologias para
Detecção de Botnets e Métodos para Detecção de Botnets.

2.2.1 Considerações sobre pesquisas em IDS
Tendo o Snort como referência acadêmica em IDS por assinatura, uma das
maneiras de aprimorar a detecção seria associá-lo a um IDS por anomalia. Como
exemplo deste sistema híbrido, Cunha Neto (2011) combinou um IDS por assinatura
associado a um IDS por anomalia utilizando Redes Neurais Artificiais e PSO
(Particle Swarm Optimization). O tráfego de rede passava primeiro pelo IDS por
assinatura e em seguida pelo IDS por anomalia, somando a eficácia dos dois
sistemas.
O primeiro questionamento é que qualquer IDS que supere as taxas de
detecção do Snort isoladamente é considerado como uma pesquisa acadêmica bem
sucedida.
Seguindo esta linha, outros trabalhos sobre IDS também exploraram
exaustivamente combinações de métodos como forma de aprimorar as taxas de
detecção: K-means associados ao PSO de Li, Li e Xu (2011), a utilização de KMeans e aprendizado Bayesiano de Muda e Yassin (2011), ou o SFK-means, um

11

Link para o Projeto Protégé: http://protege.stanford.edu/
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método que herda as vantagens do K-means, Fuzzy K-means e Swarm K-means de
Ensafi (2008).
O segundo questionamento sobre a eficácia destes resultados é a utilização,
nos três trabalhos citados acima, do dataset KDD Cup 99, um conjunto de ataques
datado de 1999, utilizado no Terceiro Torneio Internacional de Descoberta de
Conhecimento e Ferramentas de Mineração de Dados (Third International
Knowledge Discovery and Data Mining Tools Competition). Este dataset antigo ainda
é largamente usado como referência acadêmica, mesmo que os ataques tenham
evoluído muito na última década.
Com base nos dois questionamentos acima, que suscitam o esgotamento
destas linhas de pesquisa, ao invés de seguir o paradigma de aprimorar a detecção
impedindo que a invasão ocorra, este trabalho assume que todos os IDS possuem
falhas; logo, concentra-se em aprimorar o compartilhamento de alertas que os
Agentes Autônomos já possuem, para aumentar as taxas de detecção e mitigar
invasões em curso ou as que já ocorreram.

2.2.2 Pesquisas em IDS baseados em heurísticas
IDS baseados em heurísticas (Inteligência Artificial) perdem em termos de
desempenho para os demais IDS, como os baseados em padrões (assinaturas) e
estatísticos (anomalias). Os requisitos de desempenho tornam-se mais explosivos
em sistemas distribuídos, como num ambiente de rede sem fio (LIAO et al., 2013).
Portanto as linhas de pesquisa seguiram preferencialmente o paradigma de IDS
monolíticos, favorecendo as soluções proprietárias. O resultado é que os atuais IDS
e antivírus comerciais trabalham numa estrutura hierárquica, reportando-se a uma
central que também representa um ponto único de falha. Por outro lado, os esforços
empreendidos para atingirem taxas de detecção mais altas em IDS baseados em
assinaturas e anomalias estão se tornando cada vez maiores.
Este trabalho segue a linha de pesquisa de IDS baseados em heurísticas,
com requisitos de monitoramento descentralizado, mas coordenado, experimentando
as tecnologias mais recentes em Web Semântica.
Wei et al. (2010) no estudo sobre IDS baseados em ontologias, chegaram à
conclusão de que estes sistemas reduzem em muito as taxas de alarmes falsos
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além de conseguirem detectar ataques colaborativos complexos e proporcionar
formas efetivas de cooperação entre os Agentes Autônomos.
Faltava uma linguagem universal aos primeiros sistemas distribuídos, que
sofriam com o excesso de mensagens e alertas, que inundavam todos os nós da
rede. Esta dificuldade foi contornada por Ghosh e Sen (2005) com a restrição da
comunicação entre os agentes apenas aos nós da vizinhança, restrição esta que
acaba limitando a abrangência de comunicação entre os agentes.
Em 2007 o protocolo IDMEF foi sugerido como proposta de um formato
universal de compartilhamento de alertas. O trabalhos posteriores de Granadillo et
al. (2012) e Vergara e Villagrá (2010) propuseram ontologia ao IDMEF, permitindo
aos Agentes efetuarem operações de resposta a botnets e efetuarem consultas
entre eles.
Com o uso da Web Semântica para consultas e armazenando o resultado da
inferência de forma distribuída, pode-se evitar o excesso de mensagens pela rede. A
interoperabilidade da ontologia também proporciona a vantagem das consultas não
se restringirem apenas à vizinhança dos nós.

2.2.3 Ontologias para detecção de botnets
As ontologias utilizadas como referência estão destacadas a seguir pelo nome
de seus autores:
Granadillo et al. (2012) buscam modelar as estruturas de dados dos SIEM e
suas operações de forma a assegurar interoperabilidade, abstraindo conceitos
importantes de formatos pré-existentes como o IDMEF.
Plataformas SIEM processam altos volumes de informação de fontes
heterogêneas, manipulando-as em tempo real, e lidam com a sintaxe da informação
ao invés da semântica. Orientados por Hervé Debar, Granadillo et al. (2012) fazem
claramente uma adaptação do formato IDMEF para ontologia, traduzindo a
informação contida em cada mensagem para uma instância de alerta. Eles tratam
estes padrões de dados segundo a semântica da informação, definindo um modelo
limpo e formal para máquinas de inferência.
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Seu modelo ontológico é composto de dois conceitos (Figura 5): a Classe de
Operação (Figura 6) que modela o tratamento dispensado para políticas de
segurança e contramedidas e a Classe de Informação (Figura 7) que modela toda
informação necessária a respeito das configurações de sistema e rede, bem como
logs de segurança e de eventos.
O modelo da Classe de Informação é composto de duas subclasses (Figura
7): a Classe de Segurança, que inclui toda informação referente a eventos como
vulnerabilidades, assinaturas, impacto e políticas de segurança e a Classe de
Configuração que inclui todas as informações sobre sistemas e rede, tais como
protocolos, máquinas, serviços, usuários e sistemas operacionais.
O trabalho de Granadillo et al. (2012) mostra como a ontologia pode ser
aplicada num ambiente SIEM para detectar e reagir a uma botnet. Eles criaram uma
notação de alto nível na qual seta (→) representa a definição geral do processo;
todos os elementos que têm lugar no processo são representados entre chaves ({ });
o símbolo de adição (+) representa o conjunto de atividades que precisam ser
efetuadas para combinar diferentes conjuntos de elementos e o símbolo de igual (=)
representa o resultado do processo.

Figura 5 - Modelo de Ontologia de Granadillo et. al (2012)
Coisa
Is-a

Informação

Fonte: GRANADILLO et al. (2012)

Is-a

Operação
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Durante a fase de Infecção Inicial de uma Botnet, na qual “A” são os
analisadores dos agentes, que geram eventos quando detectam ou quando
suspeitam de ações maliciosas, as seguintes equações são modeladas:
A Antivírus → {ConfiguraçãoSistema} + {Assinatura} = {Eventos}
A Scanner Vulnerabilidade → {ConfiguraçãoSistema} + {Vulnerabilidade} = {Eventos}
A Snort → {ConfiguraçãoRede + Tráfego} + {Conjunto de Regras} = {Eventos}

Durante a fase de Injeção Secundária de Ligação, que é a fase em que o
botmaster estabelece controle sobre os bots, estes seriam os eventos gerados:
A Scanner Portas → {ConfiguraçãoSistema + Conexões} + {Conjunto Portas} = {Eventos}
A Netfilter → {ConfiguraçãoRede + Tráfego} + {Conjunto de Regras} = {Eventos}

Na fase de Atividades Maliciosas os bots efetuarão diferentes serviços que
podem ser categorizados como ataques DDoS, envio de Spam e propagação de
malware:
A Filtros de Spam → {ConfiguraçãoRede + Tráfego} + {Conjunto de Regras} = {Eventos}
A DDoS → {ConfiguraçãoRede + Tráfego} + {Conjunto de Regras} = {Eventos}

Neste caso o SIEM deve ser ativado para tomar ações automaticamente para
bloquear o IP ofensor:
R/SIEM Firewall → {Configuração(t)} IP aberto + {Alerta} = {Configuração(t+1)} Bloqueia IP

Do trabalho de Granadillo et. al. (2012) serão aproveitadas partes do modelo
formal, da ontologia desenvolvida a partir de classes do IDMEF e as equações para
descrever as operações, ou seja, os processos, regras de detecção de botnets em
seus diversos ciclos de vida,
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A ontologia definida por Granadillo et al. (2012) baseia-se numa estrutura
hierárquica na qual SIMS e SIEM geram logs em formato IDMEF, ao contrário deste
trabalho que trata de logs não uniformes provenientes de Agentes Autônomos e
analisadores diversos.

Figura 6 - Modelo de Classe de Operação

Fonte: GRANADILLO et al. (2012)
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Figura 7 - Modelo de Classe de Informação
Informação
Is-a

Is-a

Segurança

Isa

Rede

Monetário
(Impacto)

Tempo
(Impacto)

Isa

Ataque

Protocolo

Comunicação

Serviço

Sistema
Operacional

Linux

Máquina

a
Is-

Is-a

Is-a

Roteamento

a
Is-

Alerta

Expectativa

Fonte: GRANADILLO et al. (2012)
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Vergara e Villagrá (2010) afirmaram que apesar do formato IDMEF ser
planejado para troca de mensagens, não seria uma boa solução para SIMS
colaborativos, uma vez que poderiam inundar uns aos outros com excesso de
mensagens. O IDMEF também não foi planejado para consultar um conjunto de
alertas. Seria ideal se cada SIMS perguntasse aos outros sobre certos alertas e em
seguida, realizar uma inferência sobre a situação.
Vergara e Villagrá (2010) utilizaram ferramentas da Web Semântica para que
cada SIMS pudesse ser consultado por outros SIMS, utilizando-se de uma interface
Web.
A arquitetura proposta por Vergara e Villagrá (2010) para compartilhar
informações entre SIMS é apresentada na Figura 8. Estão representados dois SIMS,
contudo, pode ser generalizado para vários. Cada SIMS possui uma base de
conhecimento de alertas que contém instâncias da ontologia IDMEF. Cada base de
conhecimento é constituída por uma ontologia mais um conjunto de instâncias
individuais de classes. Estas bases de conhecimento podem ser consultada por
outro SIMS por meio de uma interface de Web Semântica que aceite consultas sobre
esta ontologia.
Para montar a interface de serviços Web nesta arquitetura, eles utilizaram
servidores Joseki instalados com bibliotecas Jena. Joseki é um servidor HTTP que
implementa a interface de consulta SPARQL. O Joseki permite lidar com RDF e
dados OWL (Web Ontology Language) em arquivos e bases de dados. As
bibliotecas Jena também têm sido usadas como geradoras de instâncias e de
consultas, armazenando a ontologia numa base de dados backend.
Cada SIMS tem sua base de conhecimento num servidor Joseki, que efetua
uma interface de Web Semântica. Cada base recebe consultas SPARQL de outro
SIMS.

50

Figura 8 - Arquitetura Colaborativa Semântica entre SIMS

Fonte: VERGARA e VILLAGRÁ (2010)

O formato IDMEF possui algumas vantagens como a integração de várias
fontes e a utilização de um formato que possui bastante suporte; contudo possui
algumas desvantagens como fontes de dados heterogêneas e diversos alertas que
reportam o mesmo ataque, sem conterem a mesma informação. Para resolver este
problema, Vergara e Villagrá (2010) definiram uma ontologia para alertas baseado
na estrutura do IDMEF. Sua classe Alerta e subclasses é representada na Figura 9.
Os arcos representam as heranças (is-a).
Do trabalho de Vergara e Villagrá (2010) será aproveitado o modelo de
consultas entre SIMS e a Ontologia do IDMEF.
Por meio de consultas SPARQL, a troca de informações entre os Agentes
Autônomos seria aprimorada, em relação ao modelo de Ghosh e Sen (2005).
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Figura 9 - Ontologia do IDMEF

Fonte: VERGARA e VILLAGRÁ (2010)
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Kaur e Verma (2013) apresentam um modelo genérico de detecção de
botnets com sua Ontologia Genérica de Métodos para Detecção de Botnets (Figura
10).
Esta ontologia é formada por oito classes:
•

Fonte de Dados: são fontes variadas de dados a serem analisadas como
dados de rede, informação dos sistemas de arquivos e informação sobre
processos de sistemas.

•

Scanner de Tráfego: descreve os dados da ferramenta de captura que
reúne informações específicas da rede, cria arquivos de logs, monitora
dados e mantém uma lista de endereços IP suspeitos.

•

Filtro de Pacotes: componente de filtro dos métodos de detecção de
botnets contendo relatórios de fluxo de pacotes, detecção de conteúdo de
tráfego, rastreamento de fluxos de pacotes TCP e filtragem do processo
de Handshaking12.

•

Mecanismo de Classificação de Fluxo: corresponde ao componente
classificador dos métodos de detecção de botnets, extraindo e
inspecionando a carga, efetuando a correspondência do conteúdo e
classificando o fluxo.

•

Correlacionamentos

Emparelhados:

representa

o

componente

classificador que efetua o exame emparelhado dos dados extraindo o valor
de correlacionamento.
•

Clustering: componente de cluster ou agrupamento do fluxo efetuando
correspondência com padrões similares.

•

Analisador Topológico: representa o analisador que identifica o
controlador das botnets.

•

Resultados: mostra detalhes sobre o controlador das botnets. O
detalhamento inclui o endereço IP do controlador, além do nome do bot.

12

Handshaking: ou aperto de mão é um processo na qual duas máquinas reconhecem uma à outra e
estão prontas para iniciar uma comunicação.
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Figura 10 - Classes na Ontologia Genérica de Detecção de Botnets

Fonte: KAUR e VERMA (2013)
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Este modelo teórico de Kaur e Verma (2013) também será utilizado como
referência de métodos, pois contempla praticamente todos os tipos sistemas e
analisadores existentes para detecção de botnets.

2.2.4 Métodos para detecção de botnets
De acordo com Kaur e Verma (2013), as diversas abordagens de detecção de
botnets são divididas em duas categorias: baseadas em Honeypots e baseadas em
Monitoramento Passivo de Tráfego.
Dentro da categoria Monitoramento Passivo de Tráfego estão as modalidades
de detecção por Classificação Fina de Fluxo, Correlação de Logs, Comando e
Controle, Monitoramento por Padrões Similares de Comunicação, baseados em
DNS, baseados em Mineração de Dados, Anomalias ou Assinaturas.
Na modalidade Correlação de Logs, os principais métodos para detecção de
botnets são a correlação vertical e a correlação horizontal:
•

Correlação Vertical: analisa-se o comportamento específico do bot e o de
sua botnet, buscando obter uma assinatura. Ou então, estuda-se o
comportamento de malwares capturados com auxílio de honeypots (“potes
de mel”) para identificar seus controladores. A desvantagem dessa
abordagem

é

a

necessidade

de

um

conhecimento

prévio

das

características da botnet para identificar padrões (CERON, 2010).
•

Correlação Horizontal: busca correlacionar o padrão comportamental de
duas ou mais máquinas provavelmente infectadas. Fluxos de rede com
características semelhantes são agrupados e analisados de acordo com
uma heurística que identifica comprometimento por bots (CERON, 2010).

Ceron (2010) utilizou honeypots para efetuar correlação vertical, identificando
assinaturas e rastreando botnets; Savenko e Lysenko (2013) utilizaram agentes
distribuídos e lógica fuzzy para detecção de anomalias. Contudo, detectar botnets
ainda exige muita interação humana, especialmente o método de honeypots.
O modo de compartilhamento deste trabalho proporá um Correlacionamento
Vertical automatizado.
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Kaur e Verma (2013), em sua Ontologia de Métodos para Detecção de
Botnets apresentada na seção 2.2.4, classificam todos os métodos conhecidos para
detecção. Portanto, os métodos de detecção utilizados neste trabalho são:
•

IDS, IPS e Antivírus pertencem à subclasse Classificadores Baseados em
Assinaturas, da classe Mecanismos Classificadores de Fluxo.

•

Analisadores dos Sistemas Operacionais, subclasse Informações de
Processos e Sistemas da classe Fonte de Dados.

•

Ferramenta Wireshark que pertence à subclasse Sniffers, subclasse
Agente Passivo, classe Scanner de Tráfego.

•

Ferramenta NMAP que pertence à subclasse Agente Ativo, classe
Scanner de Tráfego.

2.3 Considerações
Do lado dos invasores existe uma busca constante por brechas de segurança
com ataques coordenados e inteligentes. O objetivo é implantar bots dentro da uma
rede corporativa para efetuar atividades maliciosas. Do lado dos Agentes Autônomos
de Defesa, dificilmente há coordenação e sequer os produtos de diferentes
fabricantes conversam entre si.
Os trabalhos acadêmicos sobre IDS baseiam-se num paradigma hierárquico,
com falhas de metodologia na aferição de suas taxas de detecção, que resultam em
produtos comerciais com os mesmos vícios. Na busca por um padrão de
compartilhamento de alertas foi proposto o IDMEF (DEBAR; CURRY; FEINSTEIN,
2007) como um formato universal para alertas e eventos de intrusão.
Os trabalhos de Vergara e Villagrá (2010) e Granadillo et al. (2012)
consideram a existência de SIMS ou SIEM, não sendo aplicável em ambientes sem
estes sistemas, além de também seguirem o paradigma hierárquico de
Balasubramaniyan et al. (1998). Com a evolução da tecnologia de Web Semântica,
que surgiu a partir de 2001, torna-se viável retomar a linha de pesquisas sobre
agentes verdadeiramente distribuídos e não hierárquicos, seguindo o paradigma de
Ghosh e Sen (2005).
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3 COMPARTILHAMENTO DE ALERTAS
Os Agentes Autônomos precisam de uma sintaxe em comum e de um
entendimento mútuo dos conceitos básicos do modelo de domínio de alertas e
eventos de segurança (BOHRING; AUER, 2005).
Existe pelo menos uma sintaxe proposta para troca de informações de alertas
e eventos: o IDMEF ou RFC 4765. Composta por classes e conceituações e já
formatada em XML, uma metalinguagem recomendada pela W3C e aceita
abertamente para troca de informações. O problema do IDMEF é que até hoje é
considerado um protocolo experimental, pois não obteve adesão suficiente para se
tornar um padrão para troca de mensagens de intrusão.
Por outro lado, tanto o IDMEF quanto o XML não incluem semântica. As
ontologias vêm suprir esta lacuna pois permitem compartilhar um entendimento
comum da estrutura da informação entre pessoas ou agentes de software. Também
descrevem conceitos básicos em um domínio de conhecimento e definem relações
entre eles. O RDF, baseado em XML, é recomendado pelo W3C como forma de
representação de conhecimento em Web Semântica. A OWL é uma evolução do
RDF, suportando a representação do domínio de conhecimento utilizando classes,
propriedades e instâncias, próprio para ser aplicado num ambiente distribuído como
a Web (BOHRING; AUER, 2005). E o SPARQL é a linguagem de consulta para
bases de dados RDF.
Dentre os IDS, o Snort foi um dos poucos que adotaram o IDMEF como
padrão de representação de seus alertas, mas não diretamente: existe um plug-in
para converter seu log de eventos para o formato IDMEF. Além disso, alguns SIMS
ou SIEM baseados no Snort efetuam esta conversão automaticamente, como por
exemplo, o projeto Prelude SIEM13. Os demais Agentes Autônomos geram logs XML
com informações incompletas em relação ao formato IDMEF.
Há também as ferramentas que conseguem detectar rastros de botnets como
o NMAP e o Wireshark; contudo, precisariam atender a mais requisitos como ação
autônoma e continuidade temporal para serem considerados Agentes Autônomos.

13

Link para o Projeto Prelude SIEM: https://www.prelude-siem.org/
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Foram inclusos neste trabalho por deterem conhecimento importante sobre eventos.
Seus relatórios estão em formato proprietário.

3.1 Modelagem de uma nova ontologia
As etapas seguidas para a modelagem de uma nova ontologia são as
seguintes:
•

Avaliar o domínio de conhecimento em termos de eventos e alertas;

•

Verificar se existe alguma ontologia pré-existente;

•

Partir desta ontologia e estender caso seja necessário;

•

Listar as perguntas que uma base de conhecimento, que utilize essa
ontologia, deveria ser capaz de responder.

Para efetuar o modelo de domínio é necessário levantar o que cada Agente e
analisador registra sobre os eventos e o que pode ser inferido sobre eles.
No Apêndice A estão exemplificados os logs de eventos dos Agentes
Autônomos. Observa-se uma falta de padronização: os logs IDMEF do Snort são os
mais completos; os logs do antivírus e do Sistema Operacional, apesar de
formatados em XML não possuem uma uniformidade entre as tags. Há apenas
algumas informações em comum entre eles como a marcação de tempo e a
informação sobre o evento gerado. Indiretamente seria possível extrair mais dados e
consequentemente mais conhecimento.
Os demais analisadores (NMAP, Wireshark) possuem formatos proprietários
diversos.
Em linhas gerais, os modelos do domínio dos Agentes Autônomos e
analisadores seriam:
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Modelo de Domínio dos Alertas do Snort:

Fonte: Elaborado pela autora

Modelo de Domínio dos Eventos do Sistema Operacional

Fonte: Elaborado pela autora
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Modelo de Domínio dos Alertas do Antivírus e dos Eventos do NMAP:

Fonte: Elaborado pela autora

Modelo de Domínio dos Eventos do Wireshark:

Fonte: Elaborado pela autora
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Dentro destes logs, encontra-se a marcação imprescindível para o
estabelecimento de uma linha de tempo entre os eventos: a de data e hora, além da
informação da Origem do evento ou alerta.
Das tags analisadas acima e com o reuso da Ontologia do IDMEF de Vergara
e Villagrá (2010), é possível simplificar a Classe Alerta descrita pelos seguintes
atributos (Figura 11):

Figura 11 - Classe Alerta

Alerta
Id

Id do Alerta

Proprietário

Agente Autônomo que gerou o evento

Tempo (Data/ Hora)

Data e hora do Alerta

Origem IP

Endereço IP de Origem

Destino IP

Endereço IP de Destino

Porta

Porta utilizada na comunicação

Protocolo

Protocolo utilizado na comunicação

Informação
Mestre Alerta

Informação gerada pela análise do Agente
Autônomo
Agente Autônomo que gerou o alerta-gatilho

Fonte: Elaborado pela autora

A ontologia proposta resume-se na Classe Alerta, numa forma reduzida à
ontologia do IDMEF de Vergara e Villagrá (2010), adicionando-se o atributo Mestre
Alerta, que será utilizado no modelo multimestre.
Esta ontologia, que será utilizada e mantida pelos próprios Agentes
Autônomos, permite o compartilhamento de alertas entre os Agentes Autônomos,
independente da fonte. E a questão principal que esta ontologia precisaria responder
seria o encadeamento numa linha de tempo, ou seja, a sequência de alertas e
eventos que reconstrói os rastros de uma invasão ocorrida ou em curso.
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3.2 Operações
Os eventos são considerados todos e quaisquer acontecimentos importantes
em monitoramento. Estes acontecimentos são registrados em logs de eventos e
provém de sistemas tão heterogêneos como Agentes Autônomos e outros
analisadores.
Nem todos os analisadores são Agentes Autônomos, o que seria o ideal
almejado. Mas todos os Agentes Autônomos são analisadores.
Apesar de não serem Agentes, os analisadores NMAP e Wireshark possuem
outras capacidades de sensoriamento não existentes nos Agentes Autônomos de
Defesa previamente descritos na seção 2.1.4.
Os eventos isoladamente não possuem significado. No entanto, passados por
um conjunto de operações, podem gerar alertas que são armazenados numa base
de conhecimento. Num modelo realmente distribuído, estas bases deverão ser
igualmente distribuídas.
Unificar esses formatos dos eventos dos Agentes Autônomos seria viável pelo
IDMEF se houvesse adesão dos fabricantes; contudo, mesmo que os relatórios de
eventos destas fontes tão heterogêneas estejam fora de padrão, é possível gerar
alertas num formato único conforme a ontologia apresentada anteriormente.
Alguns

Agentes

Autônomos

produzem

alertas.

Outros

sistemas

e

analisadores produzem apenas eventos. No entanto, a análise destes eventos,
obtida por meio de operações poderá gerar alertas. Os alertas irão disparar as
consultas efetuadas entre os Agentes Autônomos. Estes alertas-gatilho e o resultado
de suas consultas formarão as bases de conhecimento de cada Agente utilizando-se
da ontologia criada na atividade anterior. O modelo das operações é expressa de
acordo com a notação de Granadillo et al. (2012):

Agente Autônomo IDS: todos os eventos gerados são alertas.
A Snort → {ConfiguraçãoRede + Tráfego} + {Conjunto de Regras} = {Alerta}
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Agente Autônomo Antivírus: todos os eventos gerados são alertas.
A Antivírus → {ConfiguraçãoSistema} + {Assinatura} = {Alerta}

Sistema Operacional: eventos que correspondem a um conjunto de
operações monitoradas geram alertas, por exemplo, Localizador de Computadores,
Gerenciador de Conexão de Acesso Remoto, máquinas que acessam muito outras
máquinas ou servidores que são muito acessados. Estas exceções compõem as
listas brancas e negras de exclusão numa rede corporativa.
A SistemaOperacional → {ConfiguraçãoSistema} + {Políticas de Segurança} = {Alerta}

Agente Autônomo PSAD: todos os eventos são alertas.
A PSAD → {ConfiguraçãoRede + Tráfego} + {Conjunto de Regras} = {Alerta}

Analisador NMAP: mudança de estado nas portas monitoradas (Por
exemplo: firewall desabilitado) ou novas vulnerabilidades detectadas geram alertas.
A ScannerVulnerabilidade → {ConfiguraçãoSistema} + {Vulnerabilidade} = {Eventos}
A ScannerVulnerabilidade → {Configuração(t)} IP aberto = {Alerta}

Analisador Wireshark: eventos de acesso a endereços em listas negras
geram alertas, memória de sites acessados com periodicidade e que não estejam
em listas brancas.
A AnalisadorTráfego → {ConfiguraçãoSistema} + {Vulnerabilidade} = {Eventos}
A AnalisadorTráfego → {Eventos} + {Políticas de Segurança} = {Alerta}

3.3 Compartilhamento proposto
A ideia seria que cada Agente Autônomo analisasse seus próprios eventos e
quando ocorresse um alerta, este seria o gatilho que disparasse uma consulta para
os outros Agentes. A base de conhecimento de alertas seria gerada em formato RDF
de acordo com a classe Alerta.
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O primeiro Agente que dispara a consulta pode ser aquele que detém o alerta
com a menor marcação de tempo, ou cujo alerta foi originado por uma política de
segurança não atendida. Este Agente se tornará mestre e concentrará os eventos
respondidos pelos demais Agentes, evitando a repetição de consultas para o mesmo
ataque. Neste modelo multimestre, a qualquer momento, qualquer um dos Agentes
poderá alternar entre os papéis de mestre do alerta e de escravo.
As consultas envolvem as questões de competência, ou seja, lista de
perguntas que as bases de conhecimento de alertas deveriam ser capazes de
responder. Por exemplo, que eventos foram registrados antes e depois do gatilho em
determinado Agente consultado? A resposta retornada são todos os eventos dos
Agentes consultados que atendam a este critério.
A partir da consulta efetuada pelo mestre do alerta que agrupa todos os
eventos e alertas retornados pelos Agentes numa linha de tempo, seria possível
reproduzir a sequência de eventos que identificaria uma invasão ocorrida ou em
curso.
No modelo proposto, (Figura 12), alguns Agentes Autônomos produzem
alertas que serão convertidos diretamente na ontologia.
Os logs do IDS Snort são gerados automaticamente em formato IDMEF e são
todos considerados alertas. Os logs do IPS (PSAD) serão utilizados como referência
de detecção e monitoramento. Os logs do antivírus são gerados em formato XML e
também são considerados alertas. O log de um dos computadores-alvo (Vítima W7)
também é gerado em formato XML enquanto que o da Vítima-XP está em formato
proprietário. Outros Agentes Autônomos e analisadores também produzem logs de
eventos que serão analisados por operações cujo resultado são alertas gerados
nesta ontologia única, formando bases independentes de alertas em formato RDF.
A simulação das bases de conhecimento será efetuada na plataforma
Protégé. Os alertas formatados em RDF comporão estas bases. O compartilhamento
dos alertas ou as consultas são efetuadas em OWL e com o SPARQL, tecnologiaschave da Web Semântica, para que as inferências necessárias sobre os alertas
possam ser efetuadas.
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Figura 12 - Modelo Proposto de Compartilhamento de Alertas

Fonte: Elaborado pela autora

65

3.4 Consultas OWL
As inferências que resultam em alertas deverão ser compartilhadas (Figura
13), indo de encontro ao que foi idealizado por Ghosh e Sen (2005) de que “os
membros desta rede analisariam os eventos e desenhariam uma inferência,
atualizando as crenças para todos os nós”.
O alerta-gatilho é o primeiro alerta referente a um suposto ataque que
disparará consultas aos Agentes Autônomos da vizinhança. Se o Agente mestre do
alerta não ficar satisfeito com a resposta recebida, pode submeter a outros Agentes,
pois o Agente anterior pode ter sido comprometido.
O objetivo destas consultas seria concluir uma invasão em curso. Os alertas
são imediatamente compartilhados pela dupla de Agentes Autônomos: mestre do
alerta e escravo. As consultas podem também gerar mais alertas, sendo estes
atualizados em suas respectivas bases de conhecimento.
Sequências de alertas podem formar cadeias de eventos referentes a
ataques. O administrador de rede pode confirmar a anomalia e o padrão pode ser
memorizado como sequência indicativa deste ataque.
O modelo geral de consultas entre os Agentes Autônomos é apresentado na
Figura 13, tomando como exemplo um alerta partindo do IDS Snort.
Como mestre do alerta, ele começa a disparar consultas para os Agentes
Autônomos das redondezas. Consultando o antivírus, este não retorna eventos.
Diversas situações poderiam ter acontecido: o antivírus realmente não detectou
nada, logo, o alerta A1 é um falso positivo; ou então o antivírus falhou nas seguintes
condições:
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•

está desatualizado;

•

pode estar atualizado, mas ainda não ter recebido a assinatura da nova
ameaça;

•

pode ter sido desativado intencionalmente como por exemplo, ter sido
comprometido por um malware ou ação deliberada do usuário;

•

pode estar desativado não intencionalmente, como por exemplo, ter tido
problemas de instalação ou estar em conflito com outro antivírus
anteriormente instalado.

A não existência de alertas ou eventos na base do antivírus ainda não permite
confirmar o alerta A1. O mestre do alerta não recebeu uma resposta satisfatória,
portanto, irá consultar outros Agentes Autônomos para confirmar este alerta para
montar uma inferência ou simplesmente chegar à conclusão de que se tratou de um
falso positivo.
A Ontologia Genérica de Métodos para Detecção de Botnets de Kaur e Verma
(2013) refere-se a todos os métodos conhecidos para detecção de botnets. Dentre
estes métodos, além de Agentes Autônomos há algumas ferramentas de análise que
não são considerados Agentes Autônomos como os analisadores NMAP, Wireshark,
entre outros.
O mestre de alerta poderia percorrer e consultar todos os Agentes Autônomos
encontrados na vizinhança e que respondam às suas consultas;
Em termos estruturados, tem-se:
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Se alertaA1, então:
{
alertaConfirmado= falso;
Para I= 2 até o último Agente na Ontologia de Métodos para Detecção de
Botnets:
{
Consulte o agente_I;
Se houver eventos ou alertas associados ao alertaA1.OrigemIP em (t):
{
alertaA1.mestreAlerta ⃪ alertaA1.proprietario;
basealerta.Agente_I ⃪ alerta.A1;
basealerta.AgenteIDSSnort ⃪ eventos.agente_I;
alertaConfirmado ⃪ verdadeiro;
}
Se houver eventos ou alertas associados ao alertaA1.DestinoIP em (t):
{
alertaA1.mestreAlerta ⃪ alertaA1.proprietario;
basealerta.Agente_I ⃪ alerta.A1;
basealerta.AgenteIDSSnort ⃪ eventos.agente_I;
alertaConfirmado ⃪ verdadeiro;
}
Se alertaConfirmado:
Enviar notificação para administradorRede;
senão
alertaA1 = falsoPositivo;
}

68

Figura 13 - Modelo Proposto de Consultas

Fonte: Elaborado pela autora
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4 SIMULAÇÃO EM LABORATÓRIO
A botnet Zeus foi escolhida como ameaça desconhecida, pelo fato de seu
código ter sido disponibilizado para domínio público no final de 2010. Esta botnet
roda em computadores baseados no sistema operacional Windows da Microsoft.
Os três princípios de Segurança da Informação conforme preconiza a norma
BS 7799:1995, British Standard Institute, que originou a norma internacional ISO
17799, são confidencialidade, integridade e disponibilidade.
Conforme

Stallings

(2011),

a

botnet

Zeus

viola

o

princípio

de

confidencialidade ao disponibilizar informação privada, no caso senhas de usuários,
para pessoas não autorizadas. Viola também o princípio de integridade quando
altera o funcionamento de programas da maneira com a qual foram autorizados ou
projetados, no caso o sistema operacional da máquina infectada, fazendo-o enviar
informações para o botmaster.
Uma ameaça desconhecida desafia a finalidade dos IDS que é justamente a
detecção de intrusões. Se um IDS não consegue detectar a ameaça, ela é
desconhecida para ele. Por este ponto de vista, uma ameaça desconhecida pode
ser considerada como uma ameaça não classificada anteriormente no banco de
assinaturas ou no repertório de detecção deste Agente Autônomo.
Contudo, a simples identificação de uma ameaça não é suficiente para que
ela seja impedida de se implantar nos sistemas que o IDS deveria proteger e nem
impedida de se propagar pela rede inteira. Talvez essa seja a falha de conceito nos
IDS e fonte de toda a expectativa criada em torno deles. Invasões ocorrem quando
uma ameaça rompe com as defesas dos sistemas existentes, primeiro porque os
sistemas de defesa ainda não estão preparados para identificá-la, segundo porque
mesmo identificando, não conseguem tomar ações de impedimento ou mitigação.
A botnet Zeus, da época em que debutou até atingir seu auge, não poderia
ser considerada uma ameaça propriamente desconhecida, pois foi identificada a
primeira vez em julho de 2007 (Quadro 5). Mas por seu caráter sorrateiro, utilizandose de técnicas de dissimulação, continuou se propagando até 2009, tornando-se a
maior botnet conhecida, chegando a infectar 3,6 milhões de computadores, somente
nos Estados Unidos (LAWRENCE, 2015).
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Quadro 5 - Linha do Tempo
2006

Evolução da
botnet Zeus

Jul/2007

Identificado
pela primeira
vez em roubo
Provável início
de
de
informações o
disseminação
Departamento
da botnet
de
Zeus
Transportes
dos Estados
Unidos

Jun/2009

Auge do
Windows XP

Ago/2009

Empresa de
Segurança
3,6 milhões de
PREVX
computadores
descobriu que
afetados
mais de 74 mil
somente nos
contas haviam
EUA
sido
comprometidas

ESET 3.0
(lançamento
da versão
3.0642)

Antivírus

Sistemas
Operacionais

Fev/2008

Final/2010

Código do
Zeus veio a
domínio
público

ESET 4.0
(versão
4.0.226 RC1)

Lançamento do
Windows 7

Fonte: Elaborado pela autora

Ameaças são simplesmente eventos que rompem com os princípios de
Segurança da Informação, independentemente se são reconhecidas ou não pelos
sistemas de defesa. Um antivírus pode detectar uma ameaça e mesmo assim, o
usuário deliberadamente ignorar seus avisos e clicar no executável. Sob este ponto
de vista, perde-se o sentido em falar de ameaças desconhecidas e também o
sentido de se falar em investimentos exponenciais para ganhos marginais em
detecção de intrusão. Portanto, ao considerar os motivos já expostos na seção 2.2.1,
os sistemas de defesa precisariam ser eficazes também contra ameaças para as
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quais não estejam preparados e contra ameaças que conseguiram ultrapassar as
barreiras de segurança.
Mas como simular esta situação? Uma solução foi reproduzir em laboratório a
dinâmica dos sistemas de segurança contemporâneos à botnet Zeus, com todas as
suas vulnerabilidades e avaliar sua capacidade de reação. Como o auge da botnet
Zeus foi no período de 2007 a 2011, o período escolhido situa-se no ano de 2009
até meados de 2010, na transição de duas gerações de sistemas operacionais:
Windows XP e Windows 7, num momento imediatamente antes da disponibilização
do código do Zeus para domínio público. Neste trabalho, Zeus é simulada como uma
ameaça externa a uma rede corporativa convencional.
Se toda invasão deixa rastros, outra motivação para o estudo desta botnet em
laboratório foi levantar minuciosamente seus rastros, especificamente durante as
quatro fases de seu ciclo de vida e efetuar uma coleta controlada dos logs nos
Agentes Autônomos.

4.1 Ambiente de testes
Observa-se que diversas atualizações nos sistemas operacionais são
lançadas em períodos em que novas vulnerabilidades são detectadas. Desde seu
lançamento em 2001, o Windows XP foi um sistema operacional duramente criticado
por suas falhas de segurança. Em 2006 o Windows Vista havia sido lançado para
suprir essa lacuna, mas por razões de compatibilidade com sistemas legados, não
conseguiu boa aceitação pelo mercado. Portanto, em 2009, a maioria das estações
de trabalho ainda operava com o vulnerável Windows XP e era infectada facilmente.
O Windows 7 foi lançado em 22/07/2009, com a promessa de ser mais seguro
que o Windows XP e mais compatível com sistemas legados do que o Windows
Vista. A vantagem do Windows 7 são recursos mais aprimorados de segurança em
relação ao Windows XP como privilégios elevados para instalação de programas,
notificação da desativação do firewall e um log de eventos gerados já em formato
XML. O primeiro Service Pack do Windows 7 foi lançado em 22/02/2011. Como
muitas empresas aguardam o primeiro Service Pack para seguir em frente com a
migração para um novo sistema operacional, apenas no final de 2011 é que o
Windows 7 superaria mais de 50% do mercado ocupado pelo Windows XP.
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Do lado dos servidores de borda, foi escolhido o sistema operacional Linux
distribuição Debian, muito comumente utilizado em redes corporativas na época. O
Debian 5.0 “Lenny”, lançado em 14/02/2009, tinha como nativa a versão 2.8.3.2 do
Snort. O Debian 6.0 “Squeeze” só seria lançado em 06/02/2011. Observa-se que o
sistema operacional do servidor Linux não é determinante neste laboratório. O
importante é a versão do Snort e as regras da comunidade conhecidas na época.
As especificações das máquinas do laboratório são:
Servidor com Firewall + IDS + IPS (VM-Gateway-IDMEF): Servidor Linux
instalado com Debian 6.0, IDS Snort 2.8.3.2 (Data de lançamento: 11/03/2009) com
o plug-in que converte logs do Snort para IDMEF, PSAD (Port Scan Attack Detector)
v. 2.1.7 como IPS e o proxy Squid 3, numa configuração completa de servidor de
borda (Figura 14). O tutorial completo da instalação do Servidor com Firewall + IDS +
IPS encontra-se no Apêndice B.

Figura 14 - Ambiente de Testes Botnet

Fonte: Elaborado pela autora

73

Computador Alvo 1 (VM-Vítima-XP): instalado com Windows XP Service Pack
3 (data de lançamento do Service Pack 3: 21/04/2008), com o Internet Explorer 8
(19/03/2009) e antivírus corporativo ESET Nod32 versão 4.0 (4.0.226 RC1), com
database de vírus de 13/02/2009 (Figura 14). O antivírus da ESET foi escolhido pois
gera relatórios em formato XML. Instalado também a ferramenta Wireshark v.1.10.3
para monitoramento dos pacotes trocados entre o atacante e a vítima.
Computador Alvo 2 (VM-Vitima-W7): instalado com Windows 7 sem Service
Pack (data de lançamento 22/07/2009) com Internet Explorer 8 (19/03/2009) e
antivírus corporativo ESET Nod32 versão 4.0 (4.0.226 RC1), com database de vírus
de 13/02/2009 (Figura 14) e relatórios em XML. Instalado também a ferramenta
Wireshark v. 2.0.5 para monitoramento dos pacotes trocados entre o atacante e a
vítima.
O Computador Alvo 2 possui log de eventos em formato XML enquanto que o
Computador Alvo 1 não. Ambos reproduzem um ambiente de coexistência entre
duas gerações de sistemas operacionais em suas últimas atualizações.
Atacante (VM-Kali): Botmaster da botnet Zeus (Auge 2007 a 2011)
gerenciando uma Central de Comando e Controle instalada num servidor Linux Kali
(Antigo Backtrack). No atacante, não há preocupação de que a versão instalada do
sistema operacional seja mais recente, pois o objetivo é testar a ameaça. De
qualquer forma, reforça que a tecnologia do atacante está à frente da vítima (Figura
14). No atacante foi instalado o Xampp 1.7.7 e a botnet Zeus versão 2.0.8.9. Foi
configurado o MySQL com o banco de dados de máquinas zumbis. Construído o
arquivo executável com o endereço do servidor de Comando de Controle e copiado
este arquivo malicioso para os dois computadores alvo, simulando um clique numa
página de internet infectada que efetue um download automático, ou um clique
inadvertido em cima de um anexo de e-mail. Utilizado também a ferramenta
Wireshark, nativa do Linux Kali, para monitoramento dos pacotes trocados entre o
atacante e a vítima. O tutorial completo da instalação da Central de Comando e
Controle da Botnet Zeus no servidor Linux Kali encontra-se no Apêndice C.
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Quadro 6 - Sistemas Contemporâneos ao Zeus

Sistemas mais atualizados em Fev/2011
Debian Squeeze 6.x (06/02/2011)
com Snort 2.8.5.2-8
Windows 7 SP1 (Data de lançamento: 22/02/2011)
(O Windows 7 só superaria a base de XP instalada ao final de 2011)

Sistemas contemporâneos no auge da Botnet Zeus (ano de 2009)
Debian Lenny (14/02/2009)
com Snort 2.8.3.2 (11/03/2009)
PSAD
Plug-in IDMEF
Botnet Zeus (Auge 2007 a 2011)
Windows XP SP3 (Data de lançamento: 2009, Suporte Primário encerrado em 11/01/2011)
Antivírus ESET 4.0 (versão 4.0.226 RC1) com database 13/02/2009
Fonte: Elaborado pela autora

O quadro acima resume os sistemas contemporâneos no auge da botnet
Zeus, situados no ano de 2009 e meados de 2010, utilizados na instalação das
máquinas do laboratório.

4.2 Coleta de dados
Com o laboratório montado e pronto para a coleta de dados, foram
organizados dois experimentos em busca de rastros: atacante contra vítima
Windows XP e atacante contra vítima Windows 7.
Nos dois experimentos foram testadas as seguintes situações: vítima sem
antivírus, com antivírus e vítima protegida por IDS, IPS e antivírus.
Em cada experimento foram coletados, dentro do possível, os logs das
estações (registros dos logs de eventos do Windows), do IDS Snort, registros de
bloqueios efetuados pelo IPS e do antivírus ESET Nod32, em cada uma das quatro
fases do ciclo de vida de uma botnet:
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•

Infecção Inicial

•

Injeção Secundária

•

Atividades Maliciosas

•

Atualização e Manutenção

4.2.1 Atacante + vítima XP
Situação 1: Atacante e Computador Alvo 1 na mesma rede, sem antivírus.
Testado inicialmente a conexão entre ambos. No Atacante manteve-se aberto o
Painel da Central de Comando e Controle do Zeus, com o Wireshark monitorando o
IP da vítima. No Computador Alvo 1 manteve-se aberto o Visualizador de Eventos e
Wireshark 1.10.3 monitorando comunicação com o IP do atacante.
Os rastros da fase de infecção inicial aparecem após rodar o executável
malicioso, a primeira ação quando o bot Zeus se implanta é desabilitar o firewall do
Windows XP. Nenhum registro é gravado quando o bot se implanta, apenas uma
mensagem de erro de firewall desativado aparece no canto inferior esquerdo. A
desativação do firewall do Windows XP não é registrada em logs. Esta é uma das
primeiras falhas de segurança deste sistema operacional; além do mais, seu firewall
pode ser diretamente desativado na seguinte chave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Para
meters\FirewallPolicy\StandardProfile

com a criação de duas chaves REG_DWORD: uma com nome de
EnableFirewall com valor 0 e outra chamada de DoNotAllowExceptions também com
o valor 0.
No log de eventos de Sistema, o bot deixa mais três rastros: ativa os serviços
de Localizador de Computadores, Gerenciador de Conexão de Acesso Remoto e
Telefonia.
Os rastros da fase de injeção secundária são encontrados no Wireshark do
Computador Alvo 1. Do IP da vítima para o IP do atacante é realizado uma consulta
à aplicação web que é a Central de Comando e Controle (GET /Xampp/1/cfg.bin). E
de tempos em tempos é efetuado de um acesso HTTP à página do Painel de
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Controle do botmaster (POST /Xampp/1/gate.php). O monitoramento dos pacotes no
Wireshark do servidor de Comando e Controle apenas confirma estas conexões.
Os rastros da fase de Atividades Maliciosas aparecem no Wireshark. É
registrada a conexão wfremotertm (Web Filter Remote Monitor) do IP do atacante
com a vítima, indicando o uso de uma porta TCP/UDP para um Serviço de
Monitoramento de Acesso Remoto.
O NMAP apenas confirma que as portas TCP 135 - MSRPC, TCP 139 Netbios SSN e 445- MS-DS no Computador Alvo 1 foram abertas, quando num
momento imediatamente anterior não estavam. Estas portas confirmam a
comunicação do botmaster com os serviços ativados no Computador Alvo 1. O
resumo destes rastros encontra-se consolidado no Quadro 7.

Situação 2: Atacante e Computador Alvo 1 na mesma rede, com antivírus.
Este teste surpreendeu, pois a presença do antivírus não fez diferença. Derrubou a
ilusão inicial de segurança de um sistema operacional atualizado e de um antivírus
presente, pois o bot foi implantado como se não houvesse proteção alguma. Os
rastros deixados pela botnet são idênticos ao da seção 4.2.1.

Situação 3: Atacante e Computador Alvo 1 com antivírus, em redes distintas,
separadas por um gateway14 que atua como IDS e IPS. Outro teste que
surpreendeu, pois não foi detectado nada nem pelo Snort nem pelo PSAD. O bot
comunicou e enviou dados de navegação da vítima para o atacante sem nenhum
impedimento. Seu comportamento na rede confundiu-se com a comunicação de um
cliente convencional que acessa um IP externo. As telas capturadas no teste
completo Atacante + Vítima XP encontram-se no Apêndice D.
Este teste desfez a ilusão de segurança proporcionada por sistemas
operacionais atualizados, protegidos por antivírus com banco de dados de vírus
atualizado, atrás de uma rede teoricamente protegida por um firewall, IDS e IPS com
respectivas assinaturas atualizadas.

14

Gateway: ou ponte de ligação é uma máquina intermediária que interliga duas ou mais redes distintas. Efetua o
roteamento de pacotes entre elas. Geralmente, alguns sistemas de segurança são instalados nestes gateways,
como IDS, IPS e firewalls (como o Netfilter ou o Iptables do Linux).
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Quadro 7 - Rastros do Zeus nos Analisadores

Fase
Infecção
Inicial

Analisador

Rastros

ASistemaOperacional

Firewall desabilitado
Serviço de Localizador de Computadores ativado
Serviço de Gerenciador de Conexão de Acesso Remoto
ativado
Serviço de Telefonia ativado

AScannerVulnerabilidade

Confirmação de que as portas TCP 135 - MSRPC, TCP
139- Netbios SSN e 445- MS-DS foram abertas, quando
num momento antes não estavam

Injeção
Secundária de
Ligação
ATráfego

Atividades
Maliciosas

ATráfego

Atualização e
Manutenção

Do IP da vítima para o IP do atacante é realizado uma
consulta à aplicação web que é a Central de Comando e
Controle (GET /Xampp/1/cfg.bin)
Do IP da vítima para o IP do atacante é realizado um
acesso HTTP à página do Painel de Controle do
botmaster (POST /Xampp/1/gate.php)
Conexão do IP do atacante com a vítima, com uso de
uma porta TCP/UDP para um Serviço de Monitoramento
de Acesso Remoto
Não se aplica, pois no Zeus v.2.0.8.9, o IP do atacante é
fixo e compilado juntamente com o executável

Fonte: Elaborado pela autora

Em resumo, era esperado que os Agentes Autônomos de defesa detectassem
ou registrassem traços da ameaça, mas isso não ocorreu. A detecção dos rastros
ocorreu com o uso de ferramentas de análise como o NMAP e o Wireshark.
Contudo, estas ferramentas precisariam atender a mais requisitos como ação
autônoma, operação sem intervenção externa, reatividade, percepção de seu
ambiente e resposta à mudanças, pró-atividade e habilidade social para serem
consideradas Agentes Autônomos.
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4.2.2 Atacante + vítima W7
Os testes do Atacante contra o Computador Alvo 2 também foram uma
surpresa, pois a versão do Zeus 2.0.8.9 não executou no Windows 7, mesmo sem o
Service Pack 1 instalado, com o firewall baixado e o UAC desabilitado (User Account
Control – ou a confirmação do usuário para a instalação de programas).

4.3 Simulação no Protégé
A simulação das consultas entre os Agentes Autônomos foi efetuada no editor
de ontologias Protégé. Esta plataforma foi escolhida por ser um editor gráfico que
permite criar com rapidez novas ontologias ou adaptar ontologias existentes, criar
bases de dados RDF e efetuar consultas em SPARQL.
As seguintes ações são elencadas nesta simulação :
•

Desenhar a ontologia proposta com a classe Alerta;

•

Definir os recursos ou URI (Sujeito- Predicado- Objeto);

•

Povoar as bases de conhecimento com instância de alertas.

•

Simular consultas SPARQL entre as bases de conhecimento;

•

Compartilhar o resultado destas consultas entre as bases distribuídas do
modelo;

•

Gerar novos alertas em decorrência de uma sequência de alertas
armazenados nas bases, confirmando um ataque ocorrido ou em curso.

Com base nos dados coletados em laboratório, segue um exemplo para
demonstrar a dinâmica de compartilhamento: no log de eventos do NMAP
(ScannerVulnerabilidade) os dois eventos abaixo são gerados num determinado
período de tempo (t):
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Evento 1
Proprietário: NMAP
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:00h
Origem: VM-Vitima-XP
Porta: 149
Informação: Firewall levantado

Evento 2
Proprietário: NMAP
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:05h
Origem: VM-Vitima-XP
Porta: 149
Informação: Firewall baixado

A operação aplicada sobre estes logs busca variação no estado das portas
em determinado período de tempo.
A ScannerVulnerabilidade → {Configuração(t)} IP aberto = {Alerta}

Entre o horário das 11:00h à 11:05h houve uma variação no estado do firewall da
máquina VM-Vitima-XP; logo, um alerta é gerado formando a Base de Conhecimento
D (NMAP).
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Instância Gerada na Classe Alerta na Base de Conhecimento D
Id: D1
Proprietário: NMAP
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:05h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP:
Porta: 149
Protocolo:
Informação: Firewall baixado
Mestre Alerta:

Como o primeiro alerta é o gatilho que dispara consultas para os demais
Agentes Autônomos, inicia-se uma busca por eventos ou alertas relativos à VMVitima-XP.
As consultas disparadas para o Snort e o antivírus não retornam nada; no
entanto, as consultas efetuadas para o Sistema Operacional e para o Wireshark
retornam com eventos relevantes no período das 11:00h à 11:05h.
O Sistema Operacional da VM-Vitima-XP responde, que neste período, o
firewall foi levantado às 19:00h e em seguida foram ativados os serviços de
Localizador de Computadores, Gerenciador de Conexão de Acesso Remoto e
Telefonia.
Estes eventos do Sistema Operacional geram instâncias na classe Alerta e
são compartilhados entre as bases de conhecimento C e D.
O Wireshark responde que houve acessos à internet da VM-Vitima-XP. Estes
eventos geram instâncias na classe Alerta e também são compartilhados entre as
bases de conhecimento D e E.
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Alertas compartilhados bases CD:
Id: C1
Proprietário: SistemaOperacional
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:00h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP:
Porta: 149
Protocolo:
Informação: Firewall baixado
Mestre Alerta: NMAP

Id: C2
Proprietário: SistemaOperacional
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:00h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP:
Porta: 149
Protocolo:
Informação: Serviço Localizador de Computadores ativado
Mestre Alerta: NMAP

Id: C3
Proprietário: SistemaOperacional
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:00h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP:
Porta: 149
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Protocolo:
Informação: Gerenciador de Conexão de Acesso Remoto
Mestre Alerta: NMAP

Id: C4
Proprietário: SistemaOperacional
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:00h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP:
Porta: 149
Protocolo:
Informação: Serviço Telefonia
Mestre Alerta: NMAP
Alertas compartilhados bases DE:
Id: E1
Proprietário: Wireshark
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:01h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP: 172.16.0.50 (VM-Kali)
Porta: 149
Protocolo:
Informação: Acesso ao site GET /Xampp/1/cfg.bin
Mestre Alerta: NMAP
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Id: E2
Proprietário: Wireshark
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:02h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP: 172.16.0.50 (VM-Kali)
Porta: 149
Protocolo:
Informação: Acesso ao site POST /Xampp/1/gate.php
Mestre Alerta: NMAP

E o alerta gatilho tem sua propriedade “Mestre Alerta” alterada para o
proprietário do alerta que é ele mesmo:
Id: D1
Proprietário: NMAP
Tempo (Data/ Hora): dd/mm/aa - 11:05h
Origem IP: 172.16.0.2 (VM-Vitima-XP)
Destino IP:
Porta: 149
Protocolo:
Informação: Firewall baixado
Mestre Alerta: NMAP

Estes sete alertas ordenados numa linha de tempo reproduzem os rastros
deixados pela botnet: a desativação do firewall no Sistema Operacional da vítima,
ativação de três serviços essenciais, deixando a máquina vulnerável e o contato com
o botmaster.
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Em síntese, o compartilhamento de eventos efetuado entre as bases C e D
torna-se:
Base de
Conhecimento C

Base de
Conhecimento D

Tempo

C1

C1

11:00h

C2

C2

11:00h

C3

C3

11:00h

Firewall baixado
Serviço de Localizador de
Computadores ativado
Gerenciador de Conexão de Acesso
Remoto

C4

C4

11:00h

Serviço de Telefonia

D1

11:05h

Firewall baixado em VM-Vitima-XP

Informação

E o compartilhamento de eventos efetuado entre as bases D e E é a
seguinte::
Base de
Conhecimento D

Base de
Conhecimento E

Tempo

Informação

C1

11:00h

C2

11:00h

C3

11:00h

Firewall baixado
Serviço de Localizador de
Computadores ativado
Gerenciador de Conexão de Acesso
Remoto

C4

11:00h

Serviço de Telefonia

E1

E1

11:01h

E2

E2

11:02h

Acesso ao site GET /Xampp/1/cfg.bin
Acesso ao site POST
/Xampp/1/gate.php

D1

11:05h

Firewall baixado em VM-Vitima-XP

Sendo que a sequência completa de eventos fica consolidada na base D.
Quando dois ou mais Agentes Autônomos ou analisadores confirmam eventos
suspeitos é muito provável que uma invasão esteja em curso. Neste caso, um alerta
é enviado para o administrador da rede que confirmando a sequência de alertas
como assinatura de um ataque, gerará uma nova política de segurança da rede,
compondo uma nova regra para análise de alertas.
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5 RESULTADOS
A surpresa na simulação efetuada foi que nenhum dos Agentes Autônomos
detectou a botnet Zeus. Sequer um alerta foi levantado. No entanto, foi possível
confirmar a hipótese de que toda invasão deixa rastros. Os analisadores que
detectaram estes rastros não são Agentes Autônomos, mas estão listados na
Ontologia de Métodos de Detecção de Botnet de Kaur e Verma (2013), confirmando
que seus esforços foram bem sucedidos no sentido de reunir e classificar nesta
ontologia todos os métodos conhecidos de detecção de botnets.
As questões levantadas inicialmente neste trabalho são respondidas a seguir:
Rastros de uma botnet: os rastros que uma botnet deixa no log de eventos
dos Agentes Autônomos em cada uma das quatro fases de seu ciclo de vida, no
caso de uma ameaça desconhecida, é simplesmente nenhum. No entanto, os
rastros são nitidamente encontrados por outras ferramentas ao se monitorar o
cumprimento das políticas de segurança, representadas pelas operações.
Análise dos eventos: estas operações devem efetuar uma análise nos
dados contidos, não somente no log de eventos ou alertas dos Agentes Autônomos,
como nos logs de todos os demais analisadores. O correlacionamento de alertas
entre uma ou mais bases de conhecimento permite alertas mais precisos, reduz
falsos positivos e permite também reavaliar intrusões não detectadas anteriormente.
Resultado das inferências gerando novas inferências: o compartilhamento
de alertas, que alimenta as bases de conhecimento distribuídas dos Agentes
Autônomos, permite gerar novas inferências. Uma sequência de alertas agrupada
por um mestre do alerta formam os rastros de uma invasão não detectada
anteriormente ou em curso, pois são originadas de múltiplas políticas de segurança
violadas. Retratam não somente a ação, mas também a intenção de um atacante.
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5.1 Monitoramento sem compartilhamento
Zeus conseguiu aproveitar-se bem da vulnerabilidade do firewall do Windows
XP. Os Agentes Autônomos de Defesa (IDS, IPS, Antivírus), contemporâneos a esta
botnet, foram totalmente inócuos no caso do Computador Alvo 1.
Contra o Computador Alvo 2, com Windows 7, os Agentes Autônomos não
chegaram a ser acionados pois o bot não conseguiu se implantar. Não significa que
o bot não seja efetivo. Como qualquer programa, a lógica é que Zeus também
precisa receber manutenção para rodar em sistemas operacionais mais atualizados.
Provavelmente a “incompatibilidade” da versão Zeus 2.0.8.9 poderia ter sido
corrigida pelo seu criador em versões posteriores.
Contudo, é importante notar que a mudança no projeto e na concepção de
segurança do sistema operacional foi mais determinante para impedir esta botnet do
que os IDS, IPS e antivírus. O Windows 7 conta com alertas mais visíveis de firewall
desativado, exige a confirmação do usuário para desativar o firewall e possui o UAC
(User Account Control) que exige (ou não) a elevação de privilégios de administrador
para instalação de programas.
Em resumo, a imediata correção da vulnerabilidade pelo fabricante, que nem
sempre ocorre no tempo hábil, é mais efetiva do que os Agentes Autônomos de
Defesa, posicionando estas ferramentas como meras coadjuvantes em cenários de
ameaças desconhecidas e não protagonistas como o esperado.

5.2 Monitoramento com compartilhamento
O compartilhamento de alertas permitiu não somente validar eventos que
individualmente não teriam muito significado mas também registrar a sequência
completa de um ataque que teria passado despercebido. O correlacionamento dos
alertas e eventos numa linha de tempo permitiu reproduzir nitidamente os rastros da
botnet.
Enquanto que os Agentes Autônomos, que não efetuaram detecção,
dispunham de logs em XML, os analisadores que detectaram os rastros da botnet
possuíam apenas logs proprietários. Por isso, a ideia inicial de se efetuar o
mapeamento dos logs XML para RDF ou OWL não foi possível. Uma nova avaliação
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concluiu que o mapeamento dos logs seria absolutamente desnecessário. A decisão
tomada foi de que os eventos precisariam passar por operações, para que
pudessem gerar alertas. Estes alertas, formatados diretamente em RDF de acordo
com a ontologia criada é que seriam compartilhados, o que simplificou bastante o
processo.
Agrupando os alertas num modelo multimestre, resolveu-se também o
problema de repetição de alertas relativos ao mesmo ataque vindo de diversas
fontes, simplificando também a ontologia. E utilizando-se de consultas SPARQL
entre os Agentes Autônomos resolveu-se o problema de excesso de mensagens
entre os nós, demonstrando que este pode ser um modelo viável para uma estrutura
não hierárquica de IDS distribuídos e colaborativos.
Este modelo de compartilhamento de alertas também permite detectar bots na
rede pelo agrupamento de alertas dos hosts infectados. Avaliando-se políticas de
segurança violadas, este modelo permite automação dos métodos de detecção de
botnets em relação ao método de honeypots; permite uma estrutura não hierárquica,
distribuída e escalável em comparação ao modelo de Balasubramaniyan et al.
(1998) e permite também a interação social entre os Agentes Autônomos por meio
de um formato comum de consultas com uma ontologia derivada do IDMEF
simplificado.
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6 CONCLUSÕES
Para deter ameaças desconhecidas as tecnologias de segurança também
precisam estar à frente de seu tempo, prevendo possibilidades futuras de ataques e
não apenas, detectando ameaças passadas.
Este trabalho seguiu uma linha não adotada comumente pelos trabalhos em
IDS, explorando a linha de IDS baseados em conhecimento. Ao invés de aumentar
as taxas por aprimoramento nos métodos de detecção, buscou-se otimizar as
detecções existentes com o compartilhamento de alertas entre os Agentes
Autônomos. Ao invés de focar nas ameaças passadas, buscou-se analisar o
comportamento dos sistemas de defesa frente a ameaças desconhecidas. Também
conseguiu propor a distribuição do mecanismo de inferência em cada Agente
Autônomo, de acordo com Ghosh e Sen (2005) e automatizar a análise do volume
dos logs para uma interpretação relevante dos eventos, conforme Tsudik e Summers
(1990).
O caso da botnet Zeus é uma exceção à regra. A vaidade entregou seu
criador ao FBI, levando a sua captura e condenação, mas é possível que neste
exato momento, botnets e outras ameaças estejam vasculhando sorrateiramente
máquinas, servidores e redes pelo mundo afora. Conclui-se que o monitoramento é
vital para detectar ameaças contínuas na rede.
Outras conclusões:
•

Mudanças no projeto de segurança nos sistemas dos fabricantes são mais
efetivas do que os Agentes Autônomos de Defesa. Como a correção destas
vulnerabilidades não ocorre em tempo hábil, isso não substitui o trabalho de
monitoramento que os Agentes efetuam.

•

O correlacionamento dos alertas e eventos dos Agentes Autônomos,
agrupados numa linha do tempo permite reproduzir os rastros da botnet.

•

Mapeamento ou conversão de logs de eventos de diversas fontes para um
mesmo formato não é necessário. O volume dos logs de eventos é também
indesejável. A decisão de passar estes inúmeros eventos por operações, para
que possam ser gerados alertas em RDF de acordo com a ontologia criada,
mostrou que o processo pode ser simplificado.
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Contribuições: duas contribuições importantes foram a simplificação de uma
ontologia baseada no IDMEF para compartilhamento de informações entre os
Agentes Autônomos numa classe Alerta comum a todos e o modelo multimestre que
permitiu um encadeamento entre os alertas e eventos numa linha de tempo.
O agrupamento dos alertas neste modelo resolve o problema de repetição de
alertas relativos ao mesmo ataque e proveniente de fontes diferentes e também
simplifica a ontologia.

Dificuldades: uma dificuldade que surgiu durante a simulação foi que a botnet Zeus
não foi detectada por nenhum dos Agentes Autônomos com as atualizações da
época. No entanto, seus rastros foram detectados por analisadores que não são
Agentes Autônomos, mostrando que há lacunas a serem preenchidas no mercado,
com produtos não existentes atualmente. A conclusão à qual este trabalho chega é
que não há sensores suficientes para monitorar uma rede corporativa de forma mais
abrangente.
Outra dificuldade foi obter código de botnets. Aparentemente diversas botnets
foram retiradas de repositórios públicos e sua documentação incompleta ou escassa.

Sugestões de Trabalhos Futuros:
•

Uma sugestão de trabalhos futuros seria a evolução de analisadores como o
Wireshark e NMAP para Agentes Autônomos que pudessem integrar este
modelo de compartilhamento. O primeiro geraria alertas a partir da análise do
tráfego e o segundo geraria alertas em função do monitoramento contínuo de
vulnerabilidade entre os dispositivos de rede. Há diversos requisitos que estas
duas ferramentas precisariam atingir para obterem status de Agentes
Autônomos, tais como ação autônoma, continuidade temporal, objetivos e
agenda própria. Como IDS distribuídos ainda precisariam atingir requisitos
como resistência à subversão e serem configuráveis para executar políticas
de segurança locais.
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•

Este modelo de compartilhamento foi desenvolvido e testado para a detecção
de uma botnet, mas poderia ser testados com outras ameaças ou violações
de políticas de segurança.

•

Previsão de invasões com base em sequências não concluídas de tentativas
de ataques, porque elas retratam não somente a ação, mas também a
intenção de um atacante. Seguindo o modelo de Ghosh e Sen (2005),
poderiam ser adicionados alertas precoces em atividades de pré-ataque e
isolamento dos nós comprometidos.

•

Da mesma forma como os rastros permitem mostrar as ações executadas,
tanto por ameaças como por usuários válidos, outra sugestão de trabalhos
futuros é privacidade frente à Segurança da Informação.

•

Este levantamento de rastros como monitoramento de segurança sair do
escopo de uma rede corporativa para a nuvem ou para dispositivos
distribuídos na Internet das Coisas.
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APÊNDICE A: EXEMPLOS DE LOGS EXTRAÍDOS DOS AGENTES AUTÔNOMOS

Exemplo de log extraído do Snort, gerado em formato IDMEF, com o conjunto
completo de etiquetas IDMEF:
<IDMEF-Message/>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE IDMEF-Message PUBLIC "-//IETF//DTD RFC XXXX IDMEF v1.0//EN" "/usr/local/etc/idmef-message.dtd">
<IDMEF-Message version="1.0">
<Alert ident="289">
<Analyzer analyzerid="109" model="Snort" version="2.0.5">
<Node>
<name>tcpdump_dmz</name>
</Node>
</Analyzer>
<CreateTime ntpstamp="0xc36cc187.0xd3aa9b49">2007-11-24T17:42:31Z</CreateTime>
<Source>
<Node>
<Address category="ipv4-addr">
<address>192.168.1.60</address>
</Address>
</Node>
<Service>
<port>22</port>
<protocol>tcp</protocol>
</Service>
</Source>
<Target>
<Node>
<Address category="ipv4-addr">
<address>172.16.0.3</address>
</Address>
</Node>
<Service>
<port>22</port>
<protocol>tcp</protocol>
</Service>
</Target>
<Classification origin="vendor-specific">
<name>msg=(spp_stream4) STEALTH ACTIVITY (NULL scan) detection</name>
<url>none</url>
</Classification>
</Alert>
</IDMEF-Message>

Classe Alerta do IDMEF e seus atributos (Entre parênteses, exemplos de
valores).
Alerta
Id do Alerta 289
Analisador
Id do Analisador: Snort
Nó
Nome do Nó: tcpdump_dmz
Horário de Criação:
Fonte
Nó
Categoria do Endereço (IPv4)
Endereço IP (192.168.1.60)
Serviço
Porta (22)
Protocolo (TCP)
Destino
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Nó
Categoria do Endereço (IPv4)
Endereço IP (172.16.0.3)
Serviço
Porta (22)
Protocolo (TCP)
Classificação na Origem
Nome STEALTH ACTIVITY (NULL scan) detection</name>
URL nenhum

Exemplo de log de eventos extraído do Windows 7 SP1, gerado em formato
XML:
<Events>
<Event>
<System>
<Provider Name="Office Software Protection Platform Service"/>
<EventID Qualifiers="16384">1003</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-09-23T22:14:50.000000000Z"/>
<EventRecordID>94206</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer> vm-vitima-w7</Computer>
<Security/>
</System>
<EventData>
<Data>59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663</Data>
<Data>
1: 92236105-bb67-494f-94c7-7f7a607929bd, 1, 1 [(0 [0x00000000, 1, 0], [(?)(?)( 1 0x00000000 30 0
msft:rm/algorithm/volume/1.0 0x00000000 258723)(?)(?)(?)])(1 )(2 )]
</Data>
</EventData>
<RenderingInfo Culture="pt-BR">
<Message>The Software Protection service has completed licensing status check. Application Id=59a52881a989-479d-af46-f275c6370663 Licensing Status= 1: 92236105-bb67-494f-94c7-7f7a607929bd, 1, 1 [(0
[0x00000000, 1, 0], [(?)(?)( 1 0x00000000 30 0 msft:rm/algorithm/volume/1.0 0x00000000 258723)(?)(?)(?)])
(1 )(2 )]
</Message>
<Level>Informações</Level>
<Task/>
<Opcode/>
<Channel/>
<Provider/>
<Keywords>
<Keyword>Clássico</Keyword>
</Keywords>
</RenderingInfo>
</Event>
</Events>

Classe Eventos Alerta do Sistema Operacional Windows 7 e seus atributos
(Entre parênteses, exemplos de valores).
Eventos
Evento
Sistema
Nome do Provedor (Office Software Protection Platform Service)
ID do Evento (1003)
Nível (4)
Tarefa (0)
Palavras-chave (0x80000000000000)
Tempo de Criação (2015-09-23T22:14:50.000000000Z)
Registro de ID do Evento (94206)
Canal (Aplicação)
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Computador (vm-vitima-w7)
Segurança
Sistema
Dados do Evento (59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663)
Dados ( 1: 92236105-bb67-494f-94c7-7f7a607929bd, 1, 1 [(0 [0x00000000, 1,
0], [(?)(?)( 1 0x00000000 30 0
msft:rm/algorithm/volume/1.0 0x00000000 258723)(?)(?)(?)])(1 )(2
))
Informação de Renderização (Culture="pt-BR")
Mensagem (The Software Protection service has completed licensing status check.
Id da Aplicação (59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663 Licensing Status= 1: 92236105-bb67494f-94c7-7f7a607929bd, 1, 1 [(0
[0x00000000, 1, 0], [(?)(?)( 1 0x00000000 30 0 msft:rm/algorithm/volume/1.0
0x00000000 258723)(?)(?)(?)])(1 )(2 )])
Nível (Informações)
Tarefa
Código Operação
Canal
Provedor
Palavras-chave (Clássico)

Exemplo de log de eventos extraído do Antivírus ESET, gerado em formato
XML:
<ESET>
<LOG>
<RECORD>
<COLUMN NAME="Hora">
<DATE>23/09/2015</DATE>
<TIME>20:21:45</TIME>
</COLUMN>
<COLUMN NAME="Módulo">Kernel do ESET</COLUMN>
<COLUMN NAME="Evento">
O banco de dados de assinatura de vírus foi atualizado com sucesso para a versão 12300 (20150923).
</COLUMN>
<COLUMN NAME="Usuário"/>
</RECORD>
</LOG>
</ESET>

Classe Eventos do antivírus ESET Node32 e seus atributos (Entre parênteses,
exemplos de valores).
Eset
Log
Registro
Marcacao Tempo
Data (23/09/2015)
Hora (20:21:45)
Módulo
Kernel do ESET
Evento
O banco de dados de assinatura de vírus foi atualizado com sucesso para a
versão 12300 (20150923)
Usuário
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APÊNDICE B: INSTALAÇÃO DO SERVIDOR COM FIREWALL + IDS + IPS
Instalação VM-Gateway
# Efetuar a instalação básica do Debian Squeeze, com DNS e SSH
apt-get install vim
# Configurar o arquivo /etc/ssh/sshd_config
vim /etc/ssh/sshd_config
# Configurar root login no
# Ir até o final do arquivo e inserir a seguinte linha:
AllowUsers admrede
# Fechar o arquivo sshd_config e reinicializar o serviço
/etc/init.d/ssh restart
# Ativar o roteamento
vim /etc/sysctrl.conf
# Descomentar a linha
net.ipv4.ip_forward=1
# Ativar as configurações de roteamento
sysctl -p
# Para ativar eth2
ifconfig eth2 up
# Dentro do arquivo /etc/network/interfaces incluir as seguintes linhas
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.50
netmask 255.255.255.0
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 172.16.0.1
netmask 255.255.0.0
gateway 172.16.0.1
# Configurar o DNS
vim /etc/resolv.conf
# Incluir as seguintes linhas
nameserver 192.168.1.1
# Restartar o serviço de rede
/etc/init.d/networking restart
# Instalar o pkg-config, autoconf e build-essential
apt-get install pkg-config autoconf build-essential
# Instalação do Libxml2 do Squeeze (v. 2.7.8)
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apt-get install libxml2-dev
# Estes pacotes precisam estar presentes para compilar o libidmef
apt-get install libpcap-dev libnet1-dev libpcre3-dev libz-dev libtool
# apt-get install flex bison
# Instalar o libidmef uma das dependências do snort-idmef-plugin
tar -zxf libidmef-1.0.3.tar
cd /home/admrede/libidmef
./configure
make; make install
================================
Compilação e Instalação do Snort 2.8.3.2
================================
# Baixar manualmente a versão Snort 2.8.3.2 (21/01/2009) e exportar via Winscp junto com
os arquivos snort-idmef-plugin-2.0.0beta3.tar e suas dependências
# Descompactar o Snort no diretório \home\admrede
tar -xvf snort-2.8.3.2.tar
# Efetuar o patch com o Plugin IDMEF Beta, testado oficialmente com a versão 2.8.3.2,
alterando a localização dos arquivos em
tar -xvf snort-idmef-plugin-2.0.0beta3.tar
cd /home/admrede/snort-idmef
vim install-idmef-plugin.sh
# Corrigir as linhas
snortdir="/home/admrede/snort-2.8.3.2"
tardir="/home/admrede/snort-idmef"
# Efetuar o patch
./install-idmef-plugin.sh
# Para evitar o erro do "libtool_args+=: not found"
rm /bin/sh && ln -s /bin/bash /bin/sh
cd /home/admrede/snort-2.8.3.2
./autogen.sh
libtoolize
./configure --enable-idmef
make
make install
ldconfig
snort -V
# Criar o diretório do Snort
mkdir /etc/snort
# Criar o diretório de log
mkdir /var/log/snort
# Criar um usuário e grupo do snort.
groupadd snort
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useradd -g snort snort
# Mudar o owner do diretório de log do snort
chown -R snort:snort /var/log/snort
# Copie o arquivo snort.conf de /home/admrede
cd /etc/snort
cp /home/admrede/snort-2.8.3.2/etc/* .
cp /home/admrede/snort.conf .
# Incluir ou copiar o arquivo snort no diretorio /etc/default
# Configurar Inicialização do Snort
cp /home/admrede/snort /etc/default/.
vim /etc/default/snort
=========================================
Terminar de configurar o Snort com IDMEF
=========================================
# Alterar o diretório no script
vim /home/admrede/snort-idmef/idmefify.sh
# O script idmefify.sh converte todos os arquivos .rules de um diretório para o IDMEF.
# Precisará encontrar o script append_idmef.pl, que adiciona a
# palavra-chave idmef dentro de cada regra. Alterar o caminho de diretório
# para /home/admrede/snort-idmef/append_idmef.pl
cd /home/admrede
mkdir rules_idmef
cp rules/* rules_idmef/.
cd /home/admrede/rules_idmef
# Copiar o script idmefify.sh para o subdiretório onde as regras serão convertidas para o
IDMEF.
cp ../snort-idmef/idmefify.sh .
# Executar o script
./idmefify.sh
# Verifique que todas as regras foram alteradas para incluir a palavra-chave IDMEF.
# Copie estas novas regras para o diretório do snort.
mkdir /etc/snort/rules
cp *.* /etc/snort/rules/.
# Edite o arquivo de configuração do Snort
vim /etc/snort/snort.conf
# Configurar a rede primária
var HOME_NET 172.16.0.0/16
# Procure pela linha “RULE_PATH ../rules” e troque por var RULE_PATH /etc/snort/rules
# Procure as linhas
# include $PREPROC_RULE_PATH/preprocessor.rules
# include $PREPROC_RULE_PATH/decoder.rules
# E comente-as
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# Dentro de snort.conf, habilitar a seguinte linha
output idmef: $HOME_NET output=log dtd=idmef-message.dtd analyzerid=vm-gateway
indent=true
facility_default=file|idmef-messages.log
alert_id=/var/log/snort/alert_id_num
default=ascii
# Autoteste do Snort
snort -T -i eth0 -u snort -g snort -c /etc/snort/snort.conf
# Executar o Snort para verificar se há mais alguma mensagem de erro
snort -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort/
# Executar o Snort como daemon
snort -D -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort/
# Verifique a versão do Snort
snort -V
# Verifique se o Snort está na memória
ps aux | grep snort.*
=========================================
Instalação do PSAD, do Squid e do Bind
=========================================
apt-get install psad
vim /etc/psad/psad.conf
apt-get install squid3
vim /etc/squid3/squid.conf
squid -z
apt-get install bind9
vim /etc/bind/named.conf
=========================================
Instalação do Webmin
=========================================
aptitude install libapt-pkg-perl libauthen-pam-perl libio-pty-perl libnet-ssleay-perl apt-showversions
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webadmin_1.760.all.deb
chmod +x webmin_1.760_all.deb
dpkg –install webmin_1.760_all.deb
=========================================
Configuração do Firewall com regras prontas
=========================================
cd /etc
mv iptables.up.rules iptables.up.rules-old
cp /home/admrede/iptables.up.rules .
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APÊNDICE C: INSTALAÇÃO DA CENTRAL C&C NO SERVIDOR LINUX KALI
# Este tutorial segue estritamente o postado por MikeExploit
# em https://www.youtube.com/watch?v=nCNubnXI9EI
apt-get install vim
apt-get install ssh
vim /etc/ssh/sshd_config
# Remover o comentário na frente de: ListenAddress 0.0.0.0
# Configurar: PermitRootLogin no
# Colocar na última linha: AllowUsers admrede
# Restartar o ssh
/etc/init.d/ssh restart
# Criar usuário admrede
adduser admrede
# Instalar sudo
apt-get install sudo
# Configurar sudoers
vim /etc/sudoers
# Dentro do arquivo, procurar o usuário root (rootALL=(ALL) ALL) e
# adicionar admrede como sudoers incluindo a linha a seguir.
admrede
ALL=(ALL:ALL) ALL
wget http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/1.7.7/xampp-linux1.7.7.tar.gz
sudo tar -xvf xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C /opt
# Para instalar o Rar no Linux
wget www.rarlab.com/rar/rarlinux-5.4.b3.tar.gz
sudo tar -xvf rarlinux-5.4.b3.tar.gz
sudo mkdir -p /usr/local/bin
sudo mkdir -p /usr/local/lib
sudo cp /home/admrede/rar/rar /usr/local/bin/.
sudo cp /home/admrede/rar/unrar /usr/local/bin/.
sudo cp /home/admrede/rar/rarfiles.lst /etc/.
sudo cp /home/admrede/rar/default.sfx /usr/local/lib
# Versão do botnet Zeus 2.0.8.9
# Descompactar os arquivos.
cd zeus/
unrar x zeuss.rar
unrar x zeus.rar
# Copiar o conteúdo da pasta 1 para dentro do Xampp
cd /opt/lampp/htdocs/xampp
mkdir 1
sudo cp -R /home/admrede/zeus/1/* /opt/lampp/htdocs/xampp/1/.
chmod 777 1 -R

104

sudo /opt/lampp/lampp start
# Num browser, acessar http://localhost
# Configurar senhas
sudo /opt/lampp/lampp security
# Your XAMPP pages are NOT secured by a password, responder no
# The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set, responder no
# MySQL has no root passwort set, responder yes e digitar a senha: hacker
# The FTP password for user 'nobody' is still set to 'lampp', responder yes e digitar a senha:
hacker
# Páginas Xampp, usuario lampp, sem senha
# MySQL/ phpMyAdmin, usuario pma, sem senha
# MySQL, usuario root, senha hacker
# FTP, usuario nobody, senha hacker
# No menu do Xampp, acessar Ferrramentas phpMyAdmin.
# Em Banco de Dados criar um novo banco chamado bssnet
# Clicar no banco recém-criado e no novo menu, selecionar Importar
# Importe o arquivo bssnet.sql em /home/admrede/zeus/
# Clique em executar
# Acesse no browser o endereço: http://localhost/xampp/1/install. No painel, digite
# User name= admin; Password= hacker
# MySQL Server, User= root; Password = hacker; Database= bssnet
# Encryption key = 2343242566564
# Após a instalação, digitar o browser o endereço: http://localhost/xampp/1/cp.php
# O User name = admin, Password = hacker. Você verá o painel de controle do Botmaster
vim /home/admrede/zeus/config.txt
# Alterar todas as ocorrências do endereço 10.0.0.3 para o seu IP (192.168.1.60)
# Exporte os arquivos na pasta zeus\zeus para a máquina XP.
# Na máquina Vítima, execute o arquivo \zeus\zeus\zsb.exe
# Em builder, selecione o arquivo \zeus\zeus\config.txt
# Execute Build Config, gerando um arquivo cfg
# Execute Build loader, gerando um arquivo bt.exe
# Copiar os arquivos cfg e bt.exe para a máquina Kali na pasta
sudo cp /home/admrede/bt/bt.exe /opt/lampp/htdocs/xampp/1/.
sudo cp /home/admrede/bt/cfg.bin /opt/lampp/htdocs/xampp/1/.
# Instalar permissões de root para user admrede no Wireshark
cd /sbin
sudo setcap 'CAP_NET_RAW+eip CAP_NET_ADMIN+eip' /usr/bin/dumpcap
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APÊNDICE D: TELAS DA COLETA DE DADOS ATACANTE + VÍTIMA XP
Sequência de invasão na fase de infecção inicial.
Tela do Painel de Comando e Controle do Atacante, num momento inicial,
mostrando que ainda não há bots capturados.
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Escaneamento pelo NMAP mostra a VM-Vitima-XP com todas as portas
protegidas.

Firewall ativado na VM-Vitima-XP.
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Após clicar no executável infectado, o bot é implantado e uma discreta
notificação aparece para o usuário de que o firewall foi desabilitado.

Vítima torna-se um bot, capturada no Painel de C&C.
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Na VM-Vitima-XP, o antivírus não detecta nada.

Escaneamento pelo NMAP mostra a Vítima-XP desprotegida.
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Uma consulta mais minuciosa, mostra que o firewall foi desativado.

Comunicação entre o Atacante e a Vítima capturada pelo Wireshark.
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