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RESUMO

Apresentamos um sistema implementado em Linux® com o intuito de proteger

redes contendo estações de trabalho Windows® contra agentes maliciosos. O sistema,

denominado LIV - Linux® Integrated Viruswall, agrega características existentes em

outras soluções e acrescenta novas funcionalidades. Uma das funcionalidades

implementadas é a capacidade de detecção de estações de trabalho contaminadas tendo

como base a análise do tráfego de rede. Outra é o uso de uma técnica denominada

compartilhamento armadilha para identificar agentes maliciosos em propagação na

rede local. Uma vez detectado um foco de contaminação, o LIV é capaz de isolá-lo da

rede, contendo a difusão do agente malicioso. Resultados obtidos pelo LIV na proteção

de uma rede corporativa demonstram a eficácia da análise do tráfego de rede como

instrumento de detecção de agentes maliciosos, especialmente quando comparada a

mecanismos tradicionais de detecção, baseados exclusivamente em assinaturas digitais

de códigos maliciosos.
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ABSTRACT

We present a system developed to protect networks containing Windows®

workstations against malicious agents. The system, named LIV - Linux® Integrated

Viruswall, aggregates features present in traditional gateway protection systems and

implements new functionalities. One of the implemented features is the ability of

detecting compromised workstations based in network traffic. Another is the use of a

technique named "trap-share" to identify malicious agents spreading through local

network. Once a contamination focus is detected, LIV is capable of isolating it from the

network, stopping the malicious agent's spread. Results obtained by LIV in the

protection of a corporate network demonstrate the effectiveness of network traffic

analysis as an instrument of malicious agents detection, especially when compared to

traditional detection techniques, based exclusively on digital signatures of malicious

codes.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma solução antivírus desenvolvida em ambiente Linux®

visando à proteção de redes corporativas. Denominado LIV - Linux® Integrated

Viruswall, a solução atua no gateway Internet das redes agindo, preliminarmente, como

filtro de tráfego. Implementado em resposta à necessidade de uma organização em

conter a disseminação de agentes maliciosos, o LIV atua desde janeiro de 2004

protegendo uma rede composta por aproximadamente 6.000 estações de trabalho

distribuídas geograficamente por cerca de 180 pontos de presença em todo o Estado do

Rio Grande do Norte. Apesar de o desenvolvimento do LIV ter sido voltado ao

atendimento das necessidades específicas da organização onde foi concebido, o

conjunto de funcionalidades implementadas pelo sistema pode ser empregado em outras

organizações, minimizando o impacto causado pelos agentes maliciosos nas suas redes.

A rede da organização onde o LIV foi desenvolvido possui uma administração

centralizada, com insuficiência de pessoal para o gerenciamento e, por conseguinte, a

administração das estações de trabalho é predominantemente delegada aos usuários

finais. Carentes de treinamento, estes usuários, em sua maioria, não possuem habilidade

para manter atualizados seus sistemas antivírus locais e o sistema operacional das suas

estações de trabalho. Conseqüentemente, agentes maliciosos instalavam-se na rede sem

que houvesse um mecanismo capaz de detectar os focos de contaminação. Com a

adoção do LIV, o gerenciamento das estações de trabalho contaminadas passou a ser

feito de forma centralizada, detectando-se os focos de contaminação mesmo no caso da

inexistência de antivírus locais. Um mecanismo de comunicação entre o LIV e os

usuários das estações de trabalho infectadas permite maior agilidade na tomada de

medidas para remover os códigos maliciosos detectados. Adicionalmente, a capacidade

introduzida pelo LIV de isolamento dos focos de contaminação detectados tornou

possível o controle dos agentes maliciosos, impedindo a difusão deles pela rede.
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A primeira estratégia de atuação do LIV, presente em outras soluções antivírus

para gateway, consiste na filtragem do tráfego Internet. A filtragem garante que agentes

maliciosos conhecidos presentes nos anexos das mensagens de correio ou em arquivos

obtidos através de downloads serão removidos. O filtro implementado pelo LIV é capaz

de atuar inclusive nos casos dos agentes maliciosos dotados de mecanismos próprios de

transmissão de mensagens. Entretanto, o que torna o LIV peculiar é a sua capacidade de

agir não apenas na prevenção da contaminação, acrescentando-se a habilidade de atuar

como instrumento de contenção de códigos maliciosos já instalados na rede protegida.

O LIV é capaz, através de uma série de mecanismos que serão detalhados no decorrer

desse trabalho, de analisar o tráfego de rede gerado pelas estações de trabalho,

detectando, com base nesta análise, eventuais focos de contaminação. As estações

contaminadas são isoladas da rede, impedindo que os agentes maliciosos se alastrem.

Um dos mecanismos utilizados pelo LIV no processo de detecção de estações de

trabalho contaminadas é denominado compartilhamento armadilha. Como o nome

sugere, este mecanismo consiste em expor um compartilhamento de rede, sem restrições

de acesso, na tentativa de provocar a propagação de agentes maliciosos para o LIV.

Caso a replicação ocorra, a estação de onde o código malicioso originou-se é

considerada infectada e isolada da rede.

Muitos dos programas empregados pelo LIV já estavam em operação nos

servidores Linux® da organização antes da implementação do sistema de proteção

contra agentes maliciosos. Por exemplo, o servidor proxy e o servidor de correio do LIV

são os mesmos que já vinham sendo utilizados anteriormente. Procurou-se, portanto,

desenvolver um sistema que aproveitasse o conhecimento da equipe de administração

da organização com os programas servidores já utilizados, agregando-os ao LIV. Esta

estratégia possibilitou o desenvolvimento gradual da solução, sem que houvesse a

interrupção dos serviços que já vinham sendo prestados, nem a necessidade de

treinamento da equipe de gerência para a operação de novos programas servidores.

Entretanto, alguns problemas surgiram: como o LIV integra vários serviços para a

implementação da proteção contra agentes maliciosos, muitos programas foram

concentrados em um único servidor Linux®, criando um potencial ponto de falha na

rede. Já existia uma certa concentração de serviços antes mesmo da implementação do

LIV, motivada principalmente pela insuficiência de servidores na organização, mas o

LIV, em um primeiro momento, agravou o problema. Para solucioná-lo, o LIV passou a
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permitir a operação integrada de alguns serviços, como o proxy, em outros servidores

Linux®. Adicionalmente, um dos trabalhos futuros propostos pretende ampliar esta

distribuição também para o banco de dados, possibilitando o compartilhamento de um

único gerenciador de banco de dados, funcionando em uma máquina própria, por

diversos servidores LIV.

A concentração de serviços foi uma preocupação constante no desenvolvimento

da solução. Uma primeira conseqüência desta concentração seria a queda de

performance do servidor Linux® utilizado pelo LIV. Por este motivo, um módulo de

coleta de informações de desempenho foi implementando, apresentando graficamente

informações sobre o consumo de recursos de processamento e memória do servidor.

Outra preocupação residia na possibilidade de ataques de negativa de serviço ao próprio

servidor LIV, que poderiam causar problemas à rede da organização. Esta possibilidade

apresentava-se mais enfaticamente no caso do servidor de correio, em função de

algumas decisões tomadas pela equipe de gerência da rede da organização.

A gerência da rede da organização decidiu que sempre que o filtro de correio

removesse um arquivo anexo infectado, ou mesmo um arquivo cuja extensão fosse

considerada perigosa, tal como um arquivo executável, o remetente e o destinatário da

mensagem deveriam ser comunicados. Esta comunicação poderia causar dois

problemas: sobrecarga de mensagens criadas pelo próprio LIV no servidor de correio e,

como os agentes maliciosos forjam os endereços de remetente das mensagens utilizadas

para envio do código malicioso, muitas mensagens seriam inevitavelmente enviadas

para pessoas que não foram, efetivamente, os remetentes originais do correio. Para

minimizar o impacto do primeiro problema, o servidor de correio do LIV foi

configurado de forma tal a garantir que os processos de envio de mensagens não

venham a comprometer o funcionamento geral do servidor Linux®. Quanto ao segundo

problema, não há, em uma primeira análise, como evitá-lo. Ressalte-se, entretanto, que a

decisão por enviar as mensagens de advertência quando da remoção de arquivos

anexados aos correios foi tomada pela gerência da rede da organização, como requisito

para o desenvolvimento do LIV.

Contornados os problemas expostos, o LIV acumula resultados satisfatórios

desde a sua implantação definitiva na rede corporativa em questão, já havendo inclusive

o interesse, por parte da organização, de se agregar novas funcionalidades à solução.
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Algumas delas estão incluídas como sugestões para trabalhos futuros ao final deste

documento.

O trabalho está organizado em seis Capítulos. Após esta Introdução, o Capítulo

2 apresenta alguns conceitos importantes à compreensão do funcionamento do LIV,

como a definição e a classificação dos códigos maliciosos executáveis. O Capítulo 2

também versa sobre os antivírus, procurando realizar o enquadramento e a comparação

de algumas características do LIV com as de soluções antivírus afins. A complexidade e

a especificidade do sistema impedem comparações de desempenho entre as soluções,

pois nenhuma delas realiza exatamente as mesmas funções do LIV. Ainda se existisse

uma solução com características idênticas, seria necessário submetê-las a testes de

difícil realização, envolvendo o envio de correios contendo os mesmos códigos

maliciosos para as duas soluções, a criação de um ambiente controlado e de métricas

para aferir a eficiência do processo de isolamento, do compartilhamento armadilha,

dentre outros testes. As comparações realizadas no Capítulo 2, portanto, estão limitadas

ao conjunto de características das soluções comparadas. Este Capítulo também inclui

uma seção sobre a motivação para o desenvolvimento da solução, concluindo com uma

visão geral do seu funcionamento.

O Capítulo 3 aborda a arquitetura do LIV. Neste Capítulo, a funcionalidade dos

vários componentes da solução e as topologias de rede utilizadas com o LIV são

discutidos. Por fim, a seção sobre o Sistema Integrado de Proteção Contra Código

Malicioso - SIPCOM, núcleo dos procedimentos de segurança implementados, detalha

o funcionamento dos dez processos que, integrados, coordenam a atuação dos

servidores e programas empregados na solução. Os conceitos de regras e atributos,

fundamentais ao entendimento do procedimento de análise do tráfego de rede realizado

pelo LIV, são introduzidos neste Capítulo.

O objetivo primordial do Capítulo 4 é descrever detalhadamente a função de

cada servidor ou programa no contexto da solução, assim como a configuração

necessária para a sua integração com o LIV.

Os resultados já obtidos pelo LIV na rede da organização, referentes ao período

compreendido entre 01 de janeiro de 2004 e 31 de outubro de 2004, são apresentados no

Capítulo 5. Dentre eles estão a quantidade de códigos maliciosos removidos das

mensagens eletrônicas e dos downloads, o número de focos de contaminação
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identificados e isolados, a taxa de falsos positivos, o percentual de utilização de cada um

dos 5 mecanismos de detecção do LIV, além de dados referentes à incidência de

códigos maliciosos na rede protegida.

Por fim, no Capítulo 6, juntamente com as conclusões, são apresentadas algumas

sugestões de trabalhos futuros.



- 6-

CAPÍTULO 2 - CÓDIGOS MALICIOSOS EXECUTÁVEIS
E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA
RELACIONADAS

2.1 - Introdução

Neste Capítulo, apresentamos alguns conceitos relacionados à segurança em

redes de computadores e, em especial, aos códigos maliciosos executáveis. Realizamos,

em seguida, uma rápida abordagem sobre o funcionamento dos antivírus, notadamente

os disponíveis para o ambiente Linux®. Uma das seções do Capítulo trata da motivação

para o desenvolvimento do Linux® Integrated Viruswall - LIV, foco do presente

trabalho. Finalmente, algumas das características do LIV serão apresentadas sob um

enfoque comparativo com as demais soluções antivírus abordadas.

2.2 - Segurança em Redes de Computadores

A informação pode ser considerada como um dos principais ativos das

organizações. Quando é possível quantificar o valor das informações armazenadas ou

transacionadas pelas organizações, ou, por outro prisma, o prejuízo decorrente da sua

perda, é comum que o valor obtido supere o dos demais ativos contabilizados. Por este

motivo, a segurança da informação adquire importância crescente para a garantia da

continuidade dos negócios das organizações.

Define-se segurança da informação como sendo a preservação da

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Confidencialidade é a

garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas,

integridade é a salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos métodos de

processamento e, finalmente, disponibilidade é a garantia de que os usuários autorizados

obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário [1].

A segurança em redes é definida como a proteção das redes e dos serviços por

ela prestados contra modificação sem autorização, destruição ou revelação, garantindo-

se a execução das suas funções críticas corretamente sem a ocorrência de efeitos

colaterais prejudiciais. O conceito de segurança de rede inclui a provisão da integridade

de dados [2]. A segurança em redes pode ser entendida, portanto, como um subconjunto
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das regras gerais de segurança da informação aplicadas especificamente ao ambiente

distribuído.

Por incluir a integridade dos dados no seu escopo, o conceito de segurança em

redes também objetiva a definição de políticas para a prevenção da perda acidental de

dados, como as motivadas por fenômenos naturais, deficiências ou falhas na infra-

estrutura de Tecnologia de Informação, erros de hardware ou de software e erros

humanos.

A prevenção contra a perda acidental de dados pode ser obtida pela manutenção

de cópias de segurança atualizadas das informações, armazenadas em local seguro [3].

Entretanto, a interconexão de computadores em rede agregou uma série de novas

ameaças à disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações, ou

potencializou ameaças presentes em sistemas de computação isolados. Uma ameaça à

confidencialidade dos dados é, evidentemente, a sua exposição não autorizada,

potencializada pela possibilidade de acesso remoto à informação através da rede de

computadores. A ameaça à integridade é a adulteração das informações e a ameaça à

disponibilidade consubstancia-se na recusa ao atendimento de uma solicitação legítima

da informação, comumente caracterizada pela negativa na prestação de um serviço de

rede.

A materialização intencional de uma ameaça configura um ataque [4]. Os

ataques, por sua vez, geralmente exploram vulnerabilidades presentes nas redes de

computadores, como a utilização de uma senha óbvia para a autenticação de um usuário,

a não aplicação de correções e atualizações dos sistemas operacionais ou a configuração

incorreta de programas que prestam serviços à rede. Um ataque pode ser iniciado por

um indivíduo, denominado invasor, ou mesmo por um programa, como um vírus de

computador.

A interconexão das redes à Internet ampliou o escopo das ameaças à segurança,

antes restrito ao ambiente corporativo. Entre essas ameaças [5] está a possibilidade de

intrusão da rede corporativa e dos servidores conectados à Internet, aumentando o risco

de furto ou adulteração das informações. A intrusão pode ser efetivada através da

espionagem, consistindo na captura da informação durante a sua transmissão pela rede,

pelo disfarce, quando o invasor utiliza ilicitamente credencias de outro, pela técnica de

replay, consubstanciada na reprodução de uma seqüência de comandos capturada
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indevidamente para a realização de uma ação não autorizada, ou pelo roteamento

incorreto de pacotes de rede. Além desses fatores, códigos maliciosos, tais como vírus,

vermes e cavalos de tróia, estão sendo adaptados para a captura e envio de informações

confidenciais através da Internet. Finalmente, ataques oriundos da Internet, efetivados

diretamente por invasores ou por códigos maliciosos, podem causar a negação de um

serviço de rede, impedindo ou atrasando o envio e o processamento de informações.

Uma conjunção de serviços e mecanismos de segurança é utilizada para reduzir

os riscos aos quais as redes conectadas à Internet estão expostas. Um serviço de

segurança pode ser visto como um conjunto de mecanismos de segurança, suportando

arquivos de dados e procedimentos que ajudem a proteger a rede de ameaças [6].

Mecanismos de segurança são, portanto, controles implementados para prover a

segurança necessária a serviços de rede [7]. Os serviços de segurança visam a garantir a

correta identificação e autenticação dos usuários e processos da rede, o controle de

acesso aos recursos, a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, a não

repudiação e a criação de trilhas de auditoria.

Várias ferramentas são utilizadas para a implementação e complementação dos

serviços de segurança. Dentre as mais comuns destacam-se os sistemas de autenticação

e criptografia, os sistemas de detecção e proteção contra intrusão, as firewalls, os

sistemas de supervisão de conteúdo e os antivírus, estes últimos detalhados mais adiante

neste Capítulo.

Na próxima seção discutiremos especificamente os códigos maliciosos

executáveis, uma das ameaças à segurança em redes.

2.3 - Códigos Maliciosos Executáveis

Os códigos maliciosos executáveis, também denominados agentes maliciosos ou

malwares, são programas de computador que operam em nome de um invasor em

potencial objetivando atacar um sistema ou uma rede [8]. O malware é um software

desenvolvido com o objetivo de causar algum prejuízo [9], caracterizando-se por alterar

o funcionamento esperado de um computador sem a permissão ou o conhecimento do

usuário. Desde a queda de desempenho dos sistemas afetados até a perda ou acesso não

autorizado aos dados armazenados, os prejuízos causados pelos códigos maliciosos

executáveis são significativos e crescentes.
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2.3.1 - Histórico Evolutivo dos Códigos Maliciosos Executáveis

Os códigos maliciosos executáveis não são, propriamente, recentes. Os

primeiros relatos documentados [10] são do final dos anos 60 e início dos anos 70,

período em que os mainframes dominavam a computação nas grandes corporações e

centros de pesquisa. Nesta época, um conjunto de programas denominados “rabbits”

efetuava cópias de si mesmos dentro da máquina em que eram executados, consumindo

recursos e degradando a performance do sistema. Boa parte das ocorrências de “rabbits”

devia-se a brincadeiras ou erros de programação.

Em 1971, Bob Thomas, do Bulletin Board Network, preocupado em desenvolver

um programa que facilitasse o trabalho de controladores de vôo, avisando os operadores

quando o controle de uma aeronave passava de um computador para outro, desenvolveu

o Creeper [11]. O Creeper transitava nos computadores da rede apresentando a

mensagem "I'm creeper! Catch me if you can!", e chegou a atingir a rede ARPANET. O

primeiro antivírus conhecido, desenvolvido para eliminar o Creeper, chamava-se

Reaper.

Outro incidente ocorreu em um UNIVAC® 1100/42, motivado pelo código

denominado "Pervading Animal" [12], desenvolvido por John Walker. Tratava-se de

uma subrotina (Pervade) que ao ser incorporada a arquivos executáveis provocava a

replicação do programa para outros diretórios do sistema. John Walker utilizou-a para

replicar um jogo de sua autoria (Animal) causando a multiplicação do código para

vários sistemas UNIVAC no meio da década de 70.

Na década de 80, a popularização de computadores pessoais propiciou o

desenvolvimento de códigos maliciosos específicos para esses computadores. As BBSs,

(Bulletin Board Services) e o uso de dispositivos removíveis de baixo custo para o

transporte de programas, como os disquetes, permitiu a difusão dos códigos maliciosos

entre os PCs. O primeiro vírus a atacar computadores pessoais em larga escala foi o Elk

Cloner (Apple Vírus [13]), desenvolvido para o Apple II em 1981, que infectava o setor

de boot de disquetes. Nos computadores da família PC, o primeiro vírus surgiu em

1986, cinco anos após o advento do próprio PC, supostamente escrito por dois irmãos

no Paquistão [14], vendedores de software interessados em evitar cópias não autorizadas

dos programas que desenvolviam. O vírus denominava-se Brain Vírus [15].
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No início da década de 80, alguns experimentos estavam sendo realizados com

programas capazes de replicar o seu código através da rede, sendo executados, em

seguida, na máquina de destino [11]. Esses programas foram denominados worms

(vermes). John Shock e Jon Hepps do Xerox's Palo Alto Research Center realizaram

testes utilizando 5 vermes desenvolvidos especificamente para efetuar tarefas

administrativas na rede. Os testes desenvolvidos demonstraram que os vermes eram

potencialmente perigosos, especialmente em função da dificuldade de conter a

replicação do código e dos danos eventualmente causados pela multiplicação

desordenada. Um dos incidentes mais marcantes da década de 80 foi causado em

decorrência de um verme, o Internet Worm [16], em novembro de 1988, que infectou

mais de 6.000 computadores nos Estados Unidos, paralisando as redes afetadas e

causando prejuízos estimados em 96 milhões de dólares.

A interconexão das redes com a Internet potencializou a ameaça representada

pelos códigos maliciosos executáveis ao criar um novo vetor de propagação para os

vírus, vermes e cavalos de tróia. Códigos maliciosos que antes precisavam de meses

para infectar sistemas em todo o mundo são agora capazes de atingi-los em minutos. O

verme W32.Slammer1 [17] (também referenciado como MS-SQL Server Worm,

SQLSlammer, W32.Slammer e Sapphire), por exemplo, ao iniciar a sua propagação no

dia 25 de janeiro de 2003, dobrava o número de sistemas infectados a cada 8,5

segundos, infectando 90% dos computadores vulneráveis expostos na Internet em

apenas 10 minutos. Aproximadamente 75.000 servidores de banco de dados foram

afetados pelo verme em todo o mundo, causando, dentre outros problemas, o

cancelamento de vôos, a paralisação de terminais bancários e a sobrecarga nas redes

[18].

A razão para a rápida disseminação do W32.Slammer, bem como de outros vírus

e vermes, é explicável pela combinação de dois fatores: o primeiro, já exposto, é a

utilização da Internet como vetor de propagação. O segundo, comum nos códigos

maliciosos de maior impacto, é o ataque a vulnerabilidades existentes nos sistemas

operacionais [19, 20, 21, 22] ou, como no episódio do W32.Slammer, em aplicativos

1 Não existe uma nomenclatura padrão para os códigos maliciosos. Neste trabalho, optamos por utilizar
em cada caso o nome adotado pela referência do código malicioso. Quando o mesmo código malicioso
for referenciado por organismos distintos com nomenclatura conflitante, todos os nomes utilizados são
indicados na primeira citação.
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[23]. Algumas dessas vulnerabilidades permitem que os códigos maliciosos infectem a

máquina sem a necessidade de uma ação específica do usuário. Em outras palavras, a

simples conexão de uma máquina vulnerável na Internet pode permitir a infecção por

um verme, tornando-a um novo agente de difusão do código malicioso. Esta é a razão

para o crescimento exponencial do número de sistemas infectados no início da

propagação de vermes como o W32.Slammer.

Um outro fator a ser considerado para justificar a ampla disseminação dos

códigos maliciosos nas redes de computadores é a adoção, cada vez mais freqüente, de

estruturas de rede similares na Internet e nas intranets das corporações. É comum que

algumas das vulnerabilidades existentes, por exemplo, nos sistemas operacionais de

servidores expostos na Internet também estejam presentes em estações de trabalho das

redes corporativas. Essa similaridade permite que o mesmo mecanismo utilizado pelo

código malicioso para propagar-se entre as redes, através da Internet, seja utilizado para

atacar as estações de trabalho vulneráveis dentro de uma rede corporativa. Em alguns

casos, sendo possível uma conexão de rede entre os servidores Internet de uma

organização e a rede corporativa, um dos servidores da organização, ao ser infectado,

pode difundir o código malicioso para dentro da própria intranet.

O ataque a vulnerabilidades é a maior causa de contaminação em servidores

conectados à Internet. No caso das estações de trabalho, entretanto, o e-mail é o vetor

mais utilizado. A Tabela 2.1 demonstra a evolução dos mecanismos de propagação

utilizados pelos códigos maliciosos no decorrer dos anos. Note-se que em 1996, os

disquetes eram utilizados como vetor de propagação em 71% das infecções. A partir de

2002 o percentual caiu para zero no universo pesquisado. Em contrapartida, o uso do e-

mail como vetor de propagação subiu de 9% para 88% no mesmo período. Os

somatórios das colunas da tabela podem ultrapassar 100% em função de alguns códigos

maliciosos utilizarem múltiplos vetores de propagação.

VETOR DE PROPAGAÇÃO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ANEXO DE E-MAIL 9% 26% 32% 56% 87% 83% 86% 88%
DOWNLOAD DA INTERNET 10% 16% 9% 11% 1% 13% 11% 16%
NAVEGAÇÃO NA INTERNET 0% 5% 2% 3% 0% 7% 4% 4%
NÃO SABE 15% 7% 5% 9% 2% 1% 1% 3%
OUTRO VETOR 0% 5% 1% 1% 1% 2% 3% 11%
DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE 0% 3% 3% 0% 1% 2% 0% 0%
DISQUETE 71% 84% 64% 27% 7% 1% 0% 0%

Tabela 2.1. Vetor utilizado para a propagação de códigos maliciosos [24]
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Apesar dos esforços no desenvolvimento de produtos específicos voltados ao

combate de códigos maliciosos, a gravidade da ameaça por eles representada permanece

crescente: em 1996, de cada 1000 computadores analisados, 10 apresentavam algum

tipo de infecção por mês, totalizando 1% do universo de pesquisa. Em 2000, este

percentual subiu para 9,1% e em 2003 para 10,8% [24].

Na subseção a seguir, faremos a diferenciação entre os diversos tipos de códigos

maliciosos executáveis existentes na plataforma PC, objeto do estudo deste trabalho.

2.3.2 - Tipos de Códigos Maliciosos Executáveis

Duas abordagens são utilizadas para classificar os códigos maliciosos

executáveis. A primeira delas classifica-os considerando, fundamentalmente, o objetivo

do agente malicioso [25], enquanto a segunda leva em conta aspectos concernentes aos

mecanismos de reprodução do código [26]. Utilizando-se a primeira das duas

abordagens, são 4 as categorias existentes, a saber:

o Agentes de propagação rápida (Rapidly Spreading Agents ou Fast

Infectors) - O Internet Worm, descrito anteriormente neste trabalho, é um

exemplo desta categoria de malware. A principal característica da categoria

é a velocidade com que os agentes maliciosos conseguem propagar-se pela

rede, e o maior dano usualmente causado é a sobrecarga nos canais de

comunicação e nos servidores das redes de computadores, atrasando e, em

casos extremos, paralisando as redes. O objetivo desta categoria de agentes

maliciosos é, portanto, atingir o maior número de sistemas no menor tempo

possível. Um segundo exemplo de agente de propagação rápida é o vírus

Melissa [27].

o Agentes de espionagem (Spying Agents) - Objetivam furtar informações

confidenciais das máquinas afetadas utilizando conexões de rede para enviá-

las aos invasores. As informações obtidas podem ser utilizadas para

subsidiar um outro ataque ao sistema infectado ou à rede corporativa. Um

exemplo desta categoria de malware é o vírus Calígula (W97M.Cali.A )

[28].

o Agentes controlados remotamente (Remotely Controlled Agents) - Esta

categoria de malware cria canais de comunicação que permitem ao invasor
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conectar-se ao sistema infectado através da rede e explorá-lo remotamente.

Dois dos integrantes desta categoria são o NetBus e o Back Orifice [29].

o Agentes de ataque coordenado (Coordinated Attack Agents) - Utilizados

para iniciar os ataques conhecidos como DDoS (Distributed Denial of

Service), onde vários sistemas previamente infectados respondem a um

comando do invasor para iniciar um ataque conjunto a um servidor ou a uma

rede, causando a indisponibilidade de um ou mais serviços. O Trinoo [30] é

um dos exemplos desta modalidade de código malicioso.

Alguns códigos maliciosos executáveis podem conter características de mais de

um dos tipos expostos. Os Botnets [31], por exemplo, são programas que após

infectarem um grupo de sistemas podem ser controlados remotamente e em conjunto

para a realização de tarefas tais como o envio de SPAM, fraude, furto de informações,

distribuição ilegal de software, busca por servidores vulneráveis a ataques, etc.

A segunda classificação, anteriormente anunciada, divide os agentes maliciosos

em três categorias distintas, de acordo com o mecanismo de reprodução utilizado: vírus,

vermes e cavalos de tróia. Por ser mais freqüentemente utilizada, esta classificação será

detalhada em subseções distintas, a seguir.

2.3.3 - Vírus

Os vírus atuam modificando ou substituindo um outro arquivo executável,

denominado hospedeiro, introduzindo-se nele. Alguns vírus também são capazes de

alterar o setor de inicialização do sistema operacional dos computadores.

A contaminação de um computador ocorre pela execução de um arquivo

hospedeiro ou pela tentativa de inicialização do sistema a partir de um disco infectado.

Usualmente, os vírus procuram contaminar arquivos executáveis do sistema operacional

ou o setor de inicialização do disco rígido para garantir que o código malicioso estará

ativo tão logo o computador infectado seja inicializado.

Uma vez ativos, os vírus passam a propagar-se, podendo, adicionalmente,

realizar alguma ação danosa (payload) no sistema infectado. A propagação consiste da

contaminação de outros arquivos executáveis ou de outros discos, fazendo com que o

vírus espalhe-se pelo sistema infectado ou mesmo por arquivos de computadores

acessíveis através de uma rede local.
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Os meios de propagação utilizados pelos vírus são bastante variados.

Basicamente, qualquer mídia que possa armazenar um arquivo, como disquetes ou

CDROM, poderá, conseqüentemente, propagar um vírus. As redes de computadores,

por sua vez, atuam como elo de interligação entre sistemas, facilitando a difusão dos

vírus.

Existem quatro tipos de vírus para o ambiente PC:

• Vírus de arquivos: também conhecidos como parasitas, infectam arquivos

executáveis. Muitos destes vírus permanecem residentes na memória do

computador após a execução do arquivo hospedeiro. Uma vez residentes

em memória, infectam sistematicamente todos os demais arquivos

executáveis tão logo sejam acessados.

Existem três técnicas utilizadas pelos vírus de arquivo para infectarem

outros arquivos executáveis: sobreposição (overwrite), anexação ao início

do arquivo executável (prepend) e anexação ao final do arquivo executável

(append) [32]. Caso a sobreposição seja a técnica utilizada, o código

original do arquivo hospedeiro é perdido. Nas demais técnicas, o código do

hospedeiro é mantido, sendo executado após o código malicioso do vírus.

Os vírus que utilizam as técnicas de append e de prepend são os que

conseguem maior grau de difusão.

Alguns vírus de arquivo são particularmente difíceis de serem detectados

pelos antivírus. Os vírus polimórficos, por exemplo, alteram a posição de

algumas instruções e usam criptografia para ocultar partes do seu código,

dificultando a geração de padrões que possam torná-los identificáveis nos

arquivos hospedeiros [33]. Os vírus polimórficos sofrem mutações ao

replicarem-se para novos arquivos hospedeiros. Outro exemplo de vírus de

arquivo criado com o intuito de dificultar a detecção por parte dos antivírus

é o vírus invisível (stealth). Os vírus invisíveis interceptam as chamadas ao

sistema operacional responsáveis por funções como abertura, leitura e

obtenção de atributos dos arquivos. Quando uma dessas funções é

requisitada para um arquivo infectado, as rotinas do vírus burlam as

informações transmitidas ao requisitante, ocultando a presença do código

do vírus [34]. Outras técnicas também são utilizadas, como a compressão
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do arquivo hospedeiro, para que seu tamanho total (código normal do

hospedeiro mais o código virótico) permaneça inalterado, acrescentando,

eventualmente, bytes de enchimento (padding) calculados de forma a

manter as somas de verificação e CRCs (cyclical redundancy checks),

previamente calculados pelos antivírus, inalterados.

Outro agente malicioso comumente categorizado como vírus de arquivo é

o vírus companheiro (companion vírus). O vírus companheiro faz uso de

uma peculiaridade do MS-DOS® que é a execução de arquivos com a

extensão COM antes de arquivos com o mesmo nome cuja extensão seja

EXE [35]. O vírus companheiro, portanto, cria uma cópia sua com a

extensão COM para cada arquivo EXE que deseja infectar. Ao final de sua

execução, o vírus efetua uma chamada para o arquivo EXE original.

• Vírus de boot: primeiro tipo de vírus surgido, o vírus de boot infecta o

System Boot Sector - SBS - existente em discos rígidos e disquetes, ou o

Master Boot Sector - MBS - de discos rígidos em computadores PC

compatíveis. O MBS contém, além dos dados sobre o particionamento do

disco rígido, um pequeno programa cuja responsabilidade é localizar os

SBS de cada uma das partições existentes. Os SBS, por sua vez, são os

responsáveis pelo carregamento do sistema operacional existente no

disquete ou em uma partição do disco rígido.

A contaminação ocorre quando o sistema é inicializado a partir de um

disco infectado, fazendo com que o código malicioso permaneça residente

na memória do computador. O vírus de boot tenta contaminar outros discos

rígidos e disquetes disponíveis no sistema infectado.

• Vírus de macro: apesar de infectarem arquivos de documento, esta

modalidade de vírus utiliza uma linguagem de programação suportada pelo

programa manipulador destes documentos para implementar o código

malicioso. Ao ser acessado pelo programa manipulador, o vírus existente

no arquivo de documento é executado, causando a contaminação do

computador.
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• Vírus mistos: estes vírus combinam as características dos vírus de arquivo

e dos vírus de boot.

2.3.4 - Vermes

A principal característica dos vermes é a não necessidade de arquivos

hospedeiros. Os vermes replicam-se realizando cópias do seu código malicioso de

sistema para sistema, utilizando-se predominantemente de recursos de rede como vetor

de propagação. Para possibilitar a sua execução no sistema de destino e a conseqüente

infecção da máquina, os vermes utilizam-se primordialmente de três técnicas. A

primeira é a exploração de vulnerabilidades existentes nos aplicativos e nos sistemas

operacionais. Algumas dessas vulnerabilidades tornam possível, por exemplo, o envio e

posterior execução remota do código malicioso no sistema de destino. Outra técnica

utilizada é o envio do verme como um anexo em uma mensagem de correio eletrônico,

tentando, em seguida, provocar a sua execução no sistema de destino. A execução pode

ser efetivada pela indução do leitor a abrir o anexo, ou através de falhas nos clientes de

correio. Uma vez infectado, o sistema passará a replicar o verme pela rede através do

envio automático de novos correios ou tentando encontrar outros computadores

vulneráveis na rede. Alguns vermes também são capazes de explorar vulnerabilidades

em servidores WEB, alterando o conteúdo dos sites nele hospedados, com o intuito de

disponibilizar o arquivo contendo o código malicioso para download. O download é

induzido através da substituição de arquivos legítimos dos sites pelo do verme ou

através do emprego de scripts inseridos nas páginas HTML [36]. Estes scripts tentam

iniciar o download do verme de forma automática para a estação de trabalho dos

visitantes dos sites comprometidos.

A Tabela 2.2 lista os 10 códigos maliciosos mais notificados a um dos

desenvolvedores de antivírus durante o ano de 2003. Note-se a predominância dos

vermes sobre os outros tipos de código malicioso executável.
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Posição Nome Tipo % Total
1 W32/Sobig-F Verme 19.9%
2 W32/Blaster-A Verme 15.1%
3 W32/Nachi-A Verme 8.4%
4 W32/Gibe-F Verme 7.2%
5 W32/Dumaru-A Verme 6.1%
6 W32/Sober-A Verme 5.8%
7 W32/Mimail-A Verme 4.8%
8 W32/Bugbear-B Vírus/Verme 3.1%
9 W32/Sobig-E Verme 2.9%

10 W32/Klez-H Verme 1.6%
Outros 25.1%

Tabela 2.2. Notificações de código malicioso enviadas a um
desenvolvedor de antivírus durante o ano de 2003 [37].

Como pode ser deduzido da tabela, alguns códigos maliciosos executáveis são

classificados em mais de uma categoria. O W32/Bugbear-B [38], por exemplo, tanto

pode infectar arquivos hospedeiros, caracterizando-se como vírus, como pode copiar

exclusivamente o seu código malicioso executável de sistema para sistema,

caracterizando-se, por conseguinte, como um verme. A propagação do W32/Bugbear-B

realiza-se tanto via rede local como através de e-mails. O verme também explora uma

vulnerabilidade existente em alguns clientes de correio eletrônico capaz de provocar a

infecção do computador pela mera visualização de uma mensagem contendo o código

malicioso [39].

Um tipo especial de verme que não se propõe a efetuar nenhum dano aos

sistemas é chamado de bactéria. Entretanto, considerando-se que a propagação

exponencialmente crescente das bactérias por si só já provoca danos ao comprometer a

performance das redes e dos sistemas, torna-se impraticável delinear um divisor preciso

entre os vermes e as bactérias.

2.3.5 - Cavalos de Tróia

Ao contrário dos vírus e dos vermes, os cavalos de tróia necessitam da ação

humana para se propagarem. Precisam ser deliberadamente executados pelo usuário do

computador para entrarem em ação.

Usualmente, os cavalos de tróia declaram efetuar alguma ação legítima que

motiva a sua execução por parte do usuário do computador. Uma vez executados,

realizam a ação danosa no sistema, podendo, inclusive, permitir o controle remoto do

computador infectado.
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Cavalos de tróia também costumam ser utilizados como um meio para permitir a

difusão de um vírus. A ação danosa do cavalo de tróia, neste caso, seria a contaminação

do computador por um vírus.

Duas modalidades de código malicioso assemelhadas aos Cavalos de Tróia,

especialmente por também não serem dotadas de mecanismos próprios de reprodução,

são os alçapões (Trap Doors) e as bombas lógicas. Os alçapões são porções de código

introduzidas pelos programadores em sistemas legítimos com o objetivo de burlar

algum controle implementado pelo programa, ou conceder privilégios especiais de

acesso ao sistema. Os alçapões podem ser, por exemplo, combinações de teclas

específicas, conhecidas apenas pelo programador, que eliminem a necessidade de

autenticação para acesso a funções implementadas pelo programa. As bombas lógicas,

por sua vez, são códigos introduzidos nos programas que entram em ação apenas na

ocorrência de um evento específico. Um exemplo de uma bomba lógica seria uma rotina

introduzida no sistema de controle da folha de pagamentos de uma empresa que

realizasse alguma ação danosa caso o nome de um funcionário em particular não

constasse da relação dos salários a pagar. A bomba lógica seria acionada, neste caso, se

o funcionário em questão fosse demitido.

Na próxima seção, iniciaremos a discussão acerca de conceitos relacionados aos

antivírus.

2.4 - Antivírus

O software antivírus é o responsável pela detecção, identificação e eventual

remoção de código malicioso executável. A detecção é realizada de várias formas. A

mais comum, utiliza um conjunto de assinaturas digitais para identificar a existência de

código malicioso conhecido nos arquivos examinados. Outra técnica utiliza somas de

checagem, valores computados em função do conteúdo de um determinado arquivo, e

que servirão para que o software antivírus detecte uma alteração na informação

armazenada. Por fim, os antivírus podem utilizar heurística [40] para determinar

comportamentos suspeitos de programas em execução no computador. Caso o antivírus

considere o comportamento de um programa suspeito, medidas defensivas são tomadas

na tentativa de impedir a propagação do código malicioso, ou evitar que alguma ação

danosa seja realizada no sistema.
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O antivírus também é capaz de atuar na prevenção da infecção, ao impedir que

os programas em execução realizem ações suspeitas, tais como modificar o conteúdo ou

criar arquivos executáveis, tentar alterar chamadas ao sistema operacional, regravar o

setor de inicialização do disco rígido ou de disquetes, encerrar processos relacionados

ao próprio antivírus, dentre outras [41]. Negando o seguimento destas ações e

encerrando o programa suspeito, o antivírus é capaz de atuar antes do início da

propagação do código malicioso, evitando, por exemplo, que a execução ocasional de

um código malicioso cuja assinatura ainda não seja conhecida pelo antivírus cause a

infecção da máquina. Esta é, portanto, uma medida preventiva, diferentemente de ações

meramente reativas, como impedir a formatação do disco, que apenas tentam minimizar

a ação danosa de um código malicioso que efetivamente já se instalou no sistema alvo.

Para evitar que programas legítimos sejam interrompidos, o antivírus poderá optar por

alertar o usuário das ações pretendidas pelo programa, solicitando deste instruções sobre

como proceder. Uma das alternativas seria a interrupção do programa, outra o seu

prosseguimento normal e uma última possível seria a negativa apenas da ação suspeita,

sem a interrupção do programa. Importante ressaltar, entretanto, que a prevenção contra

códigos maliciosos está bastante relacionada ao comportamento dos usuários. Evitar

instalar programas de procedência duvidosa, não executar anexos de correio e manter o

sistema operacional atualizado são exemplos de práticas tão importantes para a

prevenção contra códigos maliciosos executáveis quanto a utilização de ferramentas

antivírus.

As ferramentas antivírus, assim como os códigos maliciosos executáveis, estão

em constante evolução. A primeira geração dos antivírus era capaz apenas de identificar

códigos maliciosos com base em assinaturas digitais. Na segunda, a heurística foi

introduzida, passando-se a considerar a probabilidade de um programa ser malicioso em

função de fragmentos do seu código. Outra característica que passou a ser empregada

desde então foi a utilização de somas de checagem e de CRCs para detectar a

modificação de arquivos executáveis. A terceira geração dos antivírus acrescentou a

proteção por acesso, realizada através de programas residentes em memória que

interceptam as chamadas ao sistema operacional realizando a busca por códigos

maliciosos antes que os arquivos possam ser executados. Caso algum agente malicioso

seja encontrado, a execução do arquivo é bloqueada. As ferramentas de terceira geração

também buscam por vírus tendo como base o comportamento dos programas em
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execução no computador. A quarta geração integra diferentes mecanismos de segurança

em um só produto, permitindo a detecção de um espectro maior de códigos maliciosos,

bem como a adoção de medidas de proteção mais amplas. Um exemplo desta

integração, presente inclusive em ferramentas antivírus para estações de trabalho [42], é

a implementação de antivírus, firewall e detectores de intrusão em um só produto.

Inicialmente, o software antivírus foi concebido para atuar apenas nas estações

de trabalho, sendo esta a única estratégia de defesa contra código malicioso executável.

Atualmente, software antivírus específico para servidores está disponível. Servidores de

arquivo, servidores de correio e servidores proxy estão entre os que alcançaram maior

grau de integração com produtos específicos para proteção contra código malicioso

executável. Em alguns casos, a integração alcança o nível do hardware, através da

disponibilização de equipamentos responsáveis pela filtragem de código malicioso do

tráfego em trânsito pelo gateway Internet [43, 44]. O uso do antivírus em servidores de

arquivo permite a detecção do código malicioso executável quando da abertura,

gravação ou execução de um arquivo for solicitada pela estação de trabalho. Já a sua

utilização no gateway Internet possibilita o exame do tráfego entrante na rede local,

eliminando código malicioso executável eventualmente existente em anexos de correio

e em arquivos obtidos na Internet. Visando a um maior nível de segurança, adota-se

conjuntamente software antivírus específico nas estações de trabalho, nos servidores de

arquivo e no gateway Internet. Neste esquema, pode-se pensar em cada um dos sistemas

antivírus como camadas de segurança. Para que um código malicioso executável

proveniente da Internet conseguisse infectar uma estação de trabalho da rede local teria,

portanto, que burlar duas camadas: a que atua no gateway Internet e a que atua nas

estações de trabalho.

Apesar da relevância dos antivírus atuais na proteção contra código malicioso

executável, deficiências ainda persistem. A principal delas consiste da necessidade de

constante atualização das assinaturas digitais dos códigos maliciosos conhecidos,

mecanismo mais freqüentemente utilizado para a detecção dos agentes maliciosos nestas

ferramentas. Sem atualização, o antivírus torna-se ineficiente na detecção de novos

códigos maliciosos. Estudos demonstram [45] que a capacidade de detecção de código

malicioso desconhecido de um antivírus baseado essencialmente em assinaturas digitais

é de cerca de 33%. Segundo dados dos desenvolvedores de antivírus, aproximadamente

500 novos códigos maliciosos executáveis são descobertos por mês, mais de 16 em um



- 21-

único dia, o que torna a atualização das assinaturas digitais uma operação

demasiadamente freqüente para que possa ser eficaz [46]. Muitos dos antivírus atuais

fornecem alternativas para a atualização automática e periódica das assinaturas digitais

dos códigos maliciosos. Entretanto, a disponibilidade de tais atualizações depende,

evidentemente, da prévia identificação do código malicioso pelo desenvolvedor do

antivírus. A identificação ocorre, via de regra, quando o código malicioso já infectou

um número significativo de estações. Conforme anteriormente exposto, em apenas 11

minutos o verme W32.Slammer contaminou 75.000 servidores de banco de dados no

mundo [18]. O primeiro desenvolvedor de antivírus a disponibilizar vacinas e

atualizações de assinaturas capazes de detectá-lo só o fez 4 horas depois. Por esses

motivos nota-se que o modelo baseado essencialmente em assinaturas não é mais

adequado à detecção e contenção dos códigos maliciosos.

Mesmo quando o antivírus possui a assinatura de um código malicioso em

particular, tal como o W32.Slammer, ainda assim é possível a ocorrência de uma

infecção. Essa hipótese existe em decorrência da possibilidade de ataques a

vulnerabilidades dos sistemas operacionais e serviços de rede, algumas delas permitindo

que o malware comprometa o sistema alvo sem a necessidade de execução de arquivos.

Muitas das ferramentas antivírus, principalmente as que não são integradas a firewalls

ou IDSs (Intrusion Detection Systems), são incapazes de impedir a contaminação nesses

casos. Como agravante, o tempo entre a descoberta de uma vulnerabilidade, com a

disponibilização da respectiva correção, e o surgimento de agentes maliciosos que as

exploram diminui gradativamente [47]. No caso do verme W32/Nimda [48] que

explorava, dentre outros mecanismos de propagação, uma vulnerabilidade no Internet

Information Server da Microsoft® [49], passaram-se 336 dias contados da

disponibilização da correção do problema (patch MS00-0078, publicado em

17/10/2000) até o surgimento do malware (18/09/2001). Esse período caiu para 185 dias

no caso do W32.Slammer, contados desde a disponibilização da correção do problema

no Microsoft® SQL Server (patch MS02-0039 [23], publicado em 24/07/2002) até o

surgimento do verme (25/01/2003). O W32/Blaster [50] reduziu o período para apenas

26 dias (de 16/07/2003, data da publicação do patch [51], até o surgimento do malware

em 11/08/2003). O verme W32/Sasser [52], por sua vez, surgiu em 30/04/2004, apenas

17 dias após a publicação da correção para um problema existente no sistema

operacional Windows® [53].
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Outra limitação dos antivírus atuais é a baixa capacidade de contenção da

propagação de códigos maliciosos executáveis. Caso um vírus ou verme consiga

contaminar uma das estações de trabalho de uma rede local, o código malicioso

executável poderá propagar-se com relativa velocidade para todas as demais estações

vulneráveis da rede. Como em redes locais de médio ou grande porte é relativamente

comum que a administração das estações de trabalho fique a cargo dos usuários finais,

os antivírus e o sistema operacional destas estações podem não estar atualizados ou

corretamente configurados, tornando-as vulneráveis ao ataque de códigos maliciosos

executáveis. Uma vez contaminada, uma estação de trabalho vulnerável tornar-se-á um

novo ponto de difusão do código malicioso executável, acelerando a sua propagação

pelo restante da rede local.

Há alternativas em desenvolvimento visando a contornar algumas das

deficiências dos antivírus atuais. Uma delas utiliza data-mining [54] no processo de

rastreamento por malware, alcançando índices de detecção de cerca de 98% para novos

códigos maliciosos executáveis. Outra proposta, o LIV - Linux® Integrated Viruswall,

objeto deste trabalho, foi concebida visando a minimizar dois dos problemas presentes

nas ferramentas atuais: a dependência das assinaturas digitais dos códigos maliciosos e a

incapacidade de contenção dos focos de contaminação dentro de uma rede local. Na

próxima seção, apresentamos os motivos que levaram ao desenvolvimento do LIV,

concluindo com uma visão geral do funcionamento da solução.

2.5 - Motivação para o Desenvolvimento do LIV

O presente trabalho motivou-se na necessidade de proteger contra código

malicioso executável uma rede composta por cerca de 6.000 estações de trabalho

Windows®, distribuídas geograficamente por aproximadamente 180 pontos de presença.

A rede em questão não possuía, quando do início do desenvolvimento do trabalho,

proteção alguma no seu gateway Internet, utilizando os antivírus nas estações Windows®

como única forma de prevenção contra código malicioso executável.

Após larga infestação da rede em questão pelo verme W32/Sircam [55], ocorrida

no ano de 2001, optou-se pela adoção de alguma estratégia de proteção contra código

malicioso executável no gateway Internet da organização. A solução adotada deveria ser
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capaz de reduzir a vulnerabilidade da rede local a códigos maliciosos oriundos da

Internet, incorporando características específicas requisitadas pela organização.

Uma das grandes preocupações levantadas residia no fato da rede da organização

ser bastante ampla, distribuída geograficamente e com insuficiência de pessoal de

gerência. A administração das estações de trabalho, por este motivo, era e ainda é

plenamente delegada aos seus usuários. Por não contar com usuários adequadamente

treinados, não há a garantia de que os antivírus nas estações de trabalho Windows® estão

atualizados ou configurados corretamente. Não há, aliás, sequer a garantia de que os

antivírus estão instalados nestas estações. Como agravante, o grau de conectividade

entre as estações de trabalho da rede à época era elevado, pois praticamente não havia

firewalls para disciplinar o fluxo do tráfego entre os diversos departamentos da

organização. Por fim, os usuários possuem liberdade para criar compartilhamentos de

recursos de rede nas suas estações de trabalho Windows®. Boa parte deles, por

comodidade ou desconhecimento das implicações de segurança, compartilha todo o

sistema de arquivo das suas estações fornecendo acesso irrestrito de leitura e escrita.

Como conseqüência deste quadro e da inexistência de ferramentas antivírus adequadas,

vírus e vermes com capacidade de propagação através dos compartilhamentos ou que

atacavam vulnerabilidades nos sistemas operacionais alastravam-se rapidamente pela

rede local, bastando, para tanto, que alguma das estações de trabalho fosse inicialmente

infectada.

Dada a existência de pontos de acesso remotos à rede da organização, além de

vários computadores portáteis e da utilização não controlada de disquetes e outras

mídias removíveis, o uso isolado de um antivírus tradicional no gateway Internet não é

garantia de imunidade da rede local à ocorrência de novas infestações. Os códigos

maliciosos executáveis podem infectar as estações de trabalho através de outras “portas

de entrada” na rede, que não a Internet. A estratégia adotada não deveria, por

conseguinte, limitar-se apenas à prevenção da entrada de código malicioso executável

oriundo da Internet na rede local. Caso uma infestação tivesse início, algum mecanismo

de contenção da propagação do código malicioso pelo restante da rede seria necessário.

Tal mecanismo deveria ser capaz de detectar tentativas de propagação do código

malicioso pela rede local, ou através de e-mail, contendo-a.
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Adicionalmente, como não há a garantia da detecção dos códigos maliciosos

executáveis pelos antivírus locais nas estações de trabalho, uma forma alternativa e

eficiente de notificação dos usuários sobre a contaminação das suas máquinas deveria

ser implementada.

Além disso, em função da existência de vários servidores SMTP [56] (Simple

Mail Transfer Protocol) e POP3 [57] (Post Office Protocol - Version 3) distribuídos

pela rede da organização, todos conectados diretamente à Internet, alguma forma de

filtragem centralizada dos e-mails destinados a estes servidores era requerida. A

filtragem deveria rastrear e eliminar código malicioso executável conhecido dos anexos

aos e-mails e fornecer certo grau de proteção contra código malicioso desconhecido,

possivelmente através da restrição de entrada de dados considerados potencialmente

perigosos na rede local. Todo o trabalho do filtro de e-mail deveria ser reportado aos

destinatários e aos remetentes da mensagem.

Definidos os requisitos da solução, uma análise preliminar foi realizada para

determinar-se o sistema operacional a ser adotado. Os seguintes fatores foram levados

em consideração: facilidade de implementação; disponibilidade, custo e possibilidade de

configuração e de integração de servidores, sistema operacional e programas auxiliares

que se fizessem necessários; segurança; existência de soluções afins e performance.

Concluiu-se que o sistema operacional Linux® atendia aos requisitos acima. Além disso,

já havia alguns servidores Linux® na organização atuando como servidores de correio,

proxy e firewall. A implementação da solução nestes servidores eliminaria a

necessidade da aquisição de novas máquinas, ou de migração dos serviços.

Com a definição dos requisitos e do sistema operacional a ser utilizado, seguiu-

se a análise das soluções antivírus atuantes no gateway Internet já existentes para o

Linux®, identificando se alguma delas atendia plenamente às necessidades da

organização.

2.6 - Análise de Soluções Antivírus para o Ambiente Linux®

Apesar de a quantidade de códigos maliciosos executáveis específicos para o

ambiente Linux® ser significativamente inferior à existente para máquinas utilizando o

Windows®, há diversos antivírus disponíveis para aquele sistema operacional. Portanto,

antes de se tomar a decisão pelo desenvolvimento de uma solução própria, as já
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existentes foram analisadas. Os antivírus para o ambiente Linux® podem ser divididos

em quatro categorias [58]:

o Scanner por demanda - buscam por códigos maliciosos em resposta a um

comando do usuário. Alguns dos produtos disponíveis enquadrados nesta

categoria são o CyberSoft VFind Security ToolKit (VSTK) for Linux® [59], o

Panda Antivirus for Linux® [60], o F-Prot Antivirus for Linux®

Workstations - for home users [61], o Symantec CarrierScan / Command

Line Scanner [62] e o H+BEDV AntiVir/X [63];

o Scanner por acesso - são capazes de realizar a busca por malware cada vez

que um arquivo é solicitado, sem a necessidade da intervenção do usuário.

Usualmente, se algum código malicioso for encontrado e a sua remoção

automática não for possível ou não estiver habilitada, o acesso ao arquivo é

bloqueado. A maioria dos produtos antivírus disponíveis para Linux® provê

algum tipo de proteção por acesso. Alguns deles integram-se ao kernel

Linux®, protegendo todo o sistema de arquivos. O H+BEDV

AVGuard/Linux® [64] é um desses sistemas. Outro tipo de solução antivírus

desta categoria atua em conjunto com programas destinados a prover o

acesso aos arquivos do servidor Linux® via rede. Essas soluções não

protegem o sistema nos acessos locais, mas têm como vantagem uma

performance superior. Alguns exemplos são o Kaspersky Anti-Virus for

Samba Server [65] , o samba-vscan [66], o DrWeb Filter For Samba [67] e

o Vexira Antivirus for Linux® Server [68];

o Filtro de e-mail no gateway - buscam por códigos maliciosos nas mensagens

de e-mail, removendo-os antes que os mesmos sejam armazenados nas

caixas postais dos destinatários. Enquadram-se nesta categoria, dentre

outros, o AMaViS [69], o AntiVir® MailGate / Milter for Sendmail [70], o

Qmail-Scanner [71], o Xamine [72], o Kaspersky SMTP-Gateway for

Linux®/Unix [73], o Anomy sanitizer [74] e o BitDefender for Sendmail

[75];

o Filtro de conteúdo no gateway - filtram o tráfego dos protocolos mais

comumente utilizados pelas aplicações da Internet, removendo códigos

maliciosos eventualmente encontrados. O InterScan VirusWall [76], o
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F-Secure Internet Gatekeeper for Linux® [77], o Viralator [78] e o

DansGuardian Anti-Virus Plugin [79] são alguns dos produtos antivírus

para o ambiente Linux® enquadrados nesta categoria.

Há produtos que se enquadram em mais de uma categoria, como o ClamAV [80],

antivírus disponível para o ambiente Linux® capaz de efetuar varreduras por demanda e

por acesso, além de prover integração com servidores de correio e de caixa postal,

filtrando agentes maliciosos das mensagens de correio.

Examinando-se os requisitos exigidos pela organização para a solução antivírus

a ser adotada na sua rede e comparando-se com as características dos 4 grupos de

antivírus para Linux®, concluiu-se, preliminarmente, que um filtro de conteúdo no

gateway deveria ser adotado, possibilitando a remoção de agentes maliciosos presentes

no tráfego Internet. Entretanto, características solicitadas pela organização, tais como o

isolamento dos focos de contaminação e a interação com o usuário final

independentemente da existência de produtos antivírus instalados localmente, não

estavam contempladas nos produtos disponíveis. Optou-se, portanto, pelo

desenvolvimento de uma nova solução.

A Tabela 2.3 apresenta um comparativo de características comumente existentes

em produtos antivírus Linux® que atuam como filtro de conteúdo no gateway Internet,

acrescentando-se algumas das peculiaridades solicitadas pela organização. Na última

linha da Tabela 2.3 são sumarizadas as características do LIV - Linux® Integrated

Viruswall, nome adotado para a solução que desenvolvemos. Na próxima seção,

apresentamos uma visão geral do funcionamento do LIV, reservando-se aos Capítulos

posteriores o detalhamento da solução.
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InterScan
VirusWall

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO

F-Secure
Internet
Gatekeeper for
Linux®

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

Viralator NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

DansGuardian
Anti-Virus
Plugin

NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

Linux®

Integrated
Viruswall

SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM2 SIM SIM SIM SIM

Tabela 2.3. Características de soluções antivírus atuantes no gateway Internet.

2.7 - O Linux® Integrated Viruswall

O LIV é um sistema de segurança contra agentes maliciosos atuante no gateway

Internet das redes protegidas. Além de estar dotado de características existentes em

outros produtos, tal como a filtragem do tráfego HTTP, FTP e SMTP, o LIV adiciona

outras funcionalidades, como a capacidade de identificar estações já infectadas na rede

protegida através da análise do tráfego de rede local e o uso da técnica denominada

compartilhamento armadilha, capaz de detectar a propagação de agentes maliciosos

que utilizam os compartilhamentos de rede como um dos vetores de propagação.

A análise do tráfego da rede local é efetuada através de regras configuradas pelo

administrador do LIV através da interface gráfica do sistema (a interface gráfica do LIV

é acessada pelo administrador e pelos usuários finais utilizando um navegador WEB.

No decorrer deste trabalho ela será referenciada simplesmente como “interface WEB”).

Em um primeiro momento, uma regra instrui a firewall Linux® a gerar registros de log

relacionados a um determinado tipo de tráfego, como por exemplo, o tráfego nas portas

atreladas aos serviços da rede Microsoft®. Os registros de log gerados pelos pacotes de

rede relacionados às regras programadas pelo administrador são, em um segundo

momento, carregados no banco de dados do LIV. Finalmente, em intervalos periódicos,

processos realizam a análise dos registros armazenados no banco, comparando-os com

um conjunto de atributos definidos nas regras. Uma regra pode conter um atributo

2 Funcionalidade implementada pelo scanner adotado
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limitando, por exemplo, o número de destinos distintos que podem ser acessados por

uma mesma estação de trabalho, dentro de um intervalo de tempo, nas conexões

relacionadas aos serviços da rede Microsoft®. Com a adoção deste atributo, o LIV é

capaz de detectar agentes maliciosos que realizam uma varredura nos endereços de rede

local em busca de estações de trabalho Windows® vulneráveis para as quais possam se

propagar.

Outra técnica utilizada pelo LIV para a detecção de estações de trabalho

comprometidas por agentes maliciosos é o compartilhamento armadilha. Trata-se de

um compartilhamento de rede, sem qualquer restrição de acesso, publicado na rede

Microsoft® através do servidor CIFS [84] utilizado pelo LIV. O compartilhamento

armadilha tenta simular a estrutura de arquivos e diretórios do disco de sistema de uma

máquina com o sistema operacional Windows®. Como o nome sugere, o

compartilhamento armadilha funciona como uma isca visando à detecção das

estações de trabalho da rede contaminadas por agentes maliciosos capazes de

propagação via compartilhamentos de rede local. Após cada acesso realizado, o LIV

dispara um processo de análise para verificar se algum código malicioso foi introduzido

no compartilhamento armadilha. Se este for o caso, a estação responsável pelo acesso

é considerada infectada e será isolada da rede.

Mesmo funcionalidades comuns em outras soluções, como a filtragem do tráfego

SMTP, foram tratadas de maneira inovadora pelo LIV. Ao detectar um agente

malicioso transportado em um anexo de correio eletrônico, além da remoção do anexo e

da notificação do remetente e do destinatário, se a estação responsável pelo envio da

mensagem pertencer à rede protegida, ela será isolada da rede. Se a mensagem for

oriunda da Internet, o LIV poderá, a critério do administrador, adicionar

temporariamente o endereço do remetente em uma lista de restrição do servidor SMTP.

O filtro SMTP do LIV atua mesmo no caso de agentes maliciosos que possuem seus

próprios mecanismos de envio de correio, pois o LIV programa a firewall Linux® para

direcionar para si todas as mensagens SMTP oriundas ou destinadas à rede protegida,

garantindo que não haverá propagação de agentes maliciosos via mensagens de correio.

O LIV também monitora os acessos realizados aos servidores SMTP da rede

protegida em busca de comportamentos suspeitos que possam indicar a contaminação

de uma estação de trabalho. Estações utilizando vários endereços de e-mail para originar
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suas mensagens, envio de uma série de correios para um mesmo destinatário, utilização

de endereços de origem não pertencentes ao domínio da rede protegida são alguns

exemplos de comportamentos que o LIV, através de parametrização, é capaz de

observar nas comunicações com os servidores de correio.

Em redes com muitas estações de trabalho, ou distribuídas geograficamente,

mais de um servidor LIV pode ser utilizado. Neste caso, os servidores atuam de forma

integrada através da replicação dos dados pertinentes às estações de trabalho isoladas da

rede e aos endereços de correio incluídos na lista de restrição dos servidores SMTP.

O LIV possui, portanto, cinco mecanismos utilizados para a detecção de estações

de trabalho comprometidas por agentes maliciosos. São eles: o compartilhamento

armadilha, o exame do tráfego de rede local, o exame das mensagens trocadas com o

servidor de correio, a verificação dos anexos das mensagens e as informações replicadas

dos servidores LIV parceiros. Ao concluir, através de quaisquer destes mecanismos, que

uma estação de trabalho está contaminada, o LIV efetuará o seu isolamento do restante

da rede. O isolamento é realizado através da reconfiguração da firewall do kernel

Linux®, que passará a filtrar o tráfego oriundo desta máquina, impedindo, por

conseguinte, que o agente malicioso se propague para outras estações vulneráveis da

rede. O LIV também é capaz de reprogramar automaticamente o roteador departamental

da organização, construindo dinamicamente listas de controle de acesso que tornam

mais eficaz o isolamento das estações de trabalho infectadas situadas em redes remotas.

As estações isoladas da rede são comunicadas desta condição ao tentarem acessar o

servidor proxy da organização. Nesta ocasião, uma página explicativa informa os

motivos do isolamento e as medidas que devem ser tomadas pelo usuário final para a

reintegração da estação de trabalho à rede. Detalhes sobre topologias de rede utilizando

o LIV são apresentados no Capítulo 3. Especificamente, a topologia da rede da

organização onde o LIV foi implementado é discutida no Capítulo 5, juntamente com os

resultados do trabalho.

O maior diferencial do LIV em relação às outras soluções pesquisadas na área de

segurança contra agentes maliciosos reside no fato dele atuar tanto na prevenção da

contaminação como na contenção da propagação do agente malicioso dentro da rede

protegida. Dentre as soluções pesquisadas para o ambiente Linux® e atuantes no

gateway Internet, nenhuma delas lida com a contenção da contaminação, possuindo um
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enfoque voltado à prevenção, através da remoção dos códigos maliciosos do tráfego

Internet. Não são eficazes, portanto, quando uma infestação já atinge a rede local, sendo

incapazes de conter a propagação do agente malicioso nesta situação. O LIV, além de

atuar como um filtro do tráfego Internet, foi concebido no intuito de suprir esta

deficiência. Através da análise do tráfego de rede gerado pelas estações de trabalho, o

LIV é capaz de detectar a tentativa de propagação dos códigos maliciosos executáveis

pela rede local, isolando a estação contaminada e contendo a difusão do código

malicioso. Importante ressaltar que o exame do tráfego de rede não depende, em

nenhum grau, das assinaturas digitais de códigos maliciosos executáveis, suprindo outra

deficiência presente nas soluções pesquisadas. Um conjunto de atributos em uma regra

do LIV capaz, por exemplo, de detectar um comportamento anormal de uma estação de

trabalho no tocante ao tráfego gerado nas portas da rede Microsoft®, fator característico

da atividade de vermes em propagação, tanto detecta os vermes atualmente conhecidos

como os que vierem a ser criados, desde que utilizando a estrutura atual da rede

Microsoft® como um dos vetores de propagação. Outro requisito inexistente nas

soluções pesquisadas é a notificação dos usuários da contaminação das suas estações de

trabalho mesmo sem a utilização de antivírus locais. A integração entre o LIV e o

servidor proxy da organização gera notificações apresentadas na forma de páginas

HTML no navegador das estações de trabalho infectadas, tornando a interação do LIV

com os usuários finais simples e eficaz.

Nos Capítulos seguintes, detalharemos a arquitetura e os servidores e programas

utilizados na solução, concluindo com a apresentação dos resultados já alcançados pelo

LIV.
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CAPÍTULO 3 - ARQUITETURA LIV

3.1 - Introdução

Neste Capítulo, apresentamos a arquitetura do LIV. Uma visão geral da função

de cada um dos componentes do sistema é inicialmente abordada. Segue-se, então, uma

descrição de possíveis cenários de utilização do LIV nas redes locais. Finalmente,

discutimos, em detalhes, o funcionamento do Sistema Integrado de Proteção Contra

Código Malicioso, principal componente do LIV, reservando-se ao próximo Capítulo o

aprofundamento sobre os demais programas e servidores empregados na solução.

3.2 - Arquitetura Geral do Sistema

O LIV é um servidor Linux® onde são executados dez processos responsáveis

pela implementação da proteção contra código malicioso. Os processos de proteção

compartilham informações entre si através de um banco de dados. O conjunto dos dez

processos mais o banco de dados é denominado SIPCOM - Sistema Integrado de

Proteção Contra Código Malicioso. O funcionamento específico de cada um dos

processos componentes do SIPCOM será detalhado ao final deste Capítulo.

Além dos processos do SIPCOM, na máquina LIV estão em execução vários

outros servidores. O SIPCOM coordena a atuação desses servidores e, quando

necessário, ativa as funções da firewall do kernel Linux® de maneira a impedir a

proliferação de códigos maliciosos executáveis através da rede local. Um scanner é

utilizado para fazer verificações em arquivos anexados a mensagens de correio

eletrônico ou obtidos de downloads na Internet.

Os aplicativos gerenciados pelo SIPCOM estão disponíveis para várias

distribuições Linux®. Esses programas são servidores CIFS (Common Internet File

System), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol )

e proxy. Também é necessária a ativação da função firewall do kernel Linux®.

A Figura 3.1 apresenta a arquitetura geral do servidor LIV.
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Figura 3.1. Arquitetura do LIV. A parte superior da Figura destaca o SIPCOM, composto por 10
processos que coordenam a atuação do LIV e por um gerenciador de banco de dados. Servidores e
programas que integram a solução estão representados pelos blocos da parte inferior da Figura.
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O LIV atua em duas frentes distintas para implementar a estratégia de defesa das

estações Windows® da rede local contra códigos maliciosos executáveis. A primeira

utiliza um dos vários scanners disponíveis para ambiente Linux® para detectar e, se

possível, remover códigos maliciosos executáveis de arquivos provenientes da Internet.

O processo de busca por código malicioso funciona tanto para os anexos existentes nas

mensagens de correio eletrônico destinadas a usuários da rede local como ao solicitar-se

algum arquivo considerado potencialmente perigoso através do servidor proxy do LIV.

Nesses dois casos, o scanner fará uma varredura no arquivo. Concretizando-se a

hipótese de existência de código malicioso executável, tendo o arquivo sido obtido via

servidor proxy, o usuário será informado da contaminação e impedido de efetuar o

download. Se, ao contrário, o arquivo estiver contido em um anexo de correio

eletrônico, não sendo possível a remoção do código malicioso, o anexo será substituído

por uma mensagem de advertência enviada tanto ao remetente quanto ao destinatário do

correio.

A primeira estratégia de defesa do LIV contra códigos maliciosos executáveis

atua, portanto, na prevenção da contaminação das estações da rede local. Entretanto, o

LIV implementa um segundo mecanismo de defesa, voltado ao isolamento de estações

de trabalho contaminadas.

Boa parte dos vírus e vermes atuais, especialmente os que têm conseguido uma

difusão mais ampla, utiliza as redes locais como um dos vetores de contaminação de

outras estações de trabalho. Em função disso, a segunda estratégia de defesa do LIV

consiste, inicialmente, em apresentar-se para a rede local de maneira semelhante à

utilizada por estações de trabalho Windows®, inclusive publicando um

compartilhamento de rede (compartilhamento armadilha). Ao mesmo tempo, o LIV

monitora o tráfego de rede local, buscando padrões que possam sinalizar a

contaminação de uma estação de trabalho.

Esses padrões, evidentemente, variam de acordo com o mecanismo de

propagação utilizado pelos vermes e vírus, mas comportamentos gerais podem ser

identificados e considerados no processo que determinará o isolamento ou não de uma

estação de trabalho da rede. Algumas das características comumente observadas em

vírus e vermes e que podem ser identificadas pelo LIV:
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o Cópia de arquivo contendo código malicioso para compartilhamentos

acessíveis na rede local;

o Vários acessos em um intervalo curto de tempo às portas da rede Microsoft®

de estações da intranet;

o Elevado número de conexões ao servidor SMTP da rede;

o Tentativas repetitivas de conexão a várias das estações de trabalho

Windows® publicadas na rede;

o Tentativas repetitivas de conexão a endereços inexistentes na intranet e

o Tentativas repetitivas de conexão direta a servidores SMTP e HTTP da

Internet.

O LIV permite que o administrador do sistema configure adequadamente,

através de interface WEB, estes e outros parâmetros que podem ser úteis na detecção da

tentativa de propagação de código malicioso na rede local. Por exemplo, caso surja um

novo vírus que utilize a porta TCP 7788 para a sua propagação, essa informação pode

ser repassada pelo administrador ao LIV, que passará a monitorar o tráfego na porta

indicada buscando por estações que já estejam contaminadas por este vírus.

A Figura 3.2 apresenta o log de um caso real. Nele, a estação 10.2.71.14 está

tentando conectar-se à porta TCP 135 de vários endereços da rede 53.227.151.0/24. A

tentativa de conexão direta a endereços da Internet já representa, neste caso, um

comportamento suspeito, pois a organização de onde este exemplo foi colhido não

utiliza técnicas de tradução de endereços (NAT - Network Address Translation [85]) e

os endereços alocados à intranet estão compreendidos na faixa de endereçamento

privado [86] 10.0.0.0/8. Não há, portanto, como a estação 10.2.71.14 estabelecer uma

conexão direta a endereços da Internet.

As inúmeras tentativas de conexão na porta TCP 135 realizadas pela estação

10.2.71.14 devem-se à contaminação pelo verme W32/Blaster [50], que explora uma

vulnerabilidade existente na implementação da chamada de procedimento remoto (RPC)

do sistema operacional Windows®. Examinando-se o trecho do log apresentado na

Figura 3.2, notamos dois comportamentos que podem indicar ao LIV que a máquina

10.2.71.14 foi contaminada. O primeiro é a quantidade de destinos distintos nas
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tentativas de conexão realizadas, caracterizando uma operação de varredura na rede

53.227.151.0/24 em busca de outras máquinas vulneráveis. O segundo materializa-se na

tentativa recorrente de conexão a endereços que não fazem parte da faixa de endereços

da intranet da estação em questão.

1. Sep 24 01:01:58 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:3445
53.227.151.55:135 L=48 S=0x00 I=29330 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

2. Sep 24 01:02:11 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:3560
53.227.151.170:135 L=48 S=0x00 I=29445 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

3. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4450
53.227.155.35:135 L=48 S=0x00 I=30334 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

4. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4451
53.227.155.36:135 L=48 S=0x00 I=30335 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

5. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4452
53.227.155.37:135 L=48 S=0x00 I=30336 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

6. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4453
53.227.155.38:135 L=48 S=0x00 I=30337 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

7. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4454
53.227.155.39:135 L=48 S=0x00 I=30338 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

8. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4455
53.227.155.40:135 L=48 S=0x00 I=30339 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

9. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4456
53.227.155.41:135 L=48 S=0x00 I=30340 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

10. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4457
53.227.155.42:135 L=48 S=0x00 I=30341 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

11. Sep 24 01:03:53 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth1 PROTO=6 10.2.71.14:4458
53.227.155.43:135 L=48 S=0x00 I=30342 F=0x4000 T=125 SYN (#8)

Figura 3.2. Trecho de log gerado por uma estação de trabalho contaminada pelo verme W32/Blaster.

O LIV é programado, através de regras, para buscar nos logs da firewall e do

servidor de correio padrões indicativos da contaminação de estações de trabalho. Estas

regras, por sua vez, são compostas por um conjunto de atributos. O valor de cada

atributo é definido pelo administrador do LIV. No caso da Figura 3.2, dois atributos

seriam capazes de identificar a contaminação da estação 10.2.71.14. O primeiro é o que

limita o número máximo de conexões a endereços da Internet e outro limita o número

máximo de destinos distintos. A Tabela 3.1 relaciona os atributos existentes para as

regras da firewall e do servidor de correio.

REGRA ATRIBUTOS

FIREWALL

Porta de Destino
Protocolo
Número Máximo de Conexões ao Servidor LIV
Número Máximo de Conexões a Endereços da Intranet
Número Máximo de Conexões a Endereços da Internet
Número Máximo de Destinos Distintos
Número Máximo de Acessos Periódicos
Intervalo

SERVIDOR
DE

CORREIO

Número Máximo de Endereços Eletrônicos de Origem para o Mesmo IP Originador
Número Máximo de Endereços Eletrônicos de Destino para o Mesmo IP Originador
Número Máximo de Mensagens para o Mesmo Endereço Eletrônico por IP Originador
Número Máximo de Mensagens com Endereço de Origem Externo por IP Originador
Intervalo

Tabela 3.1. Atributos para as regras da firewall e do servidor de correio

As regras e seus atributos serão detalhados adiante, nas seções 3.4.6 e 3.4.7.
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A operação de definição das regras e de ajuste do valor de seus respectivos

atributos é denominada parametrização do LIV. Uma parametrização adequada é crucial

para o bom funcionamento do sistema. Parametrizações muito rigorosas podem causar

falsos positivos, levando ao isolamento de estações de trabalho não contaminadas da

rede local. Por outro lado, parametrizações mais permissivas podem gerar falsos

negativos, possibilitando que uma estação contaminada continue conectada à intranet,

propagando o código malicioso para outras máquinas vulneráveis.

A eficácia do LIV no processo de detecção e isolamento de estações de trabalho

contaminadas também depende da maneira como está estruturada a rede da organização

e da quantidade e localização dos servidores LIV. Este tópico será coberto mais

detalhadamente a seguir.

3.3 - Topologias de Rede com o LIV

A máquina Linux® utilizada pelo LIV é configurada para permitir roteamento e

deve possuir, pelo menos, duas interfaces de rede. Na topologia de rede mais simples,

uma das interfaces pode ser conectada ao roteador de borda e a outra à rede local

contendo as estações Windows® que se deseja proteger, conforme apresentado na Figura

3.3.

Internet

Roteador de
Borda

LIV

Intranet

Estações de trabalho Windows
Figura 3.3. Topologia da rede com o LIV.

Na estrutura mostrada na Figura 3.3, a capacidade do LIV de detectar estações

de trabalho Windows® contaminadas na rede estará condicionada à tentativa de

propagação do código malicioso para o próprio servidor, ou para um endereço não
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existente na intranet da organização. Esta limitação decorre do fato dos pacotes de rede

trocados entre as estações de trabalho da intranet não trafegarem pelo servidor LIV,

seguindo diretamente da estação originadora para a destinatária. Sem ter acesso aos

pacotes de rede trocados entre as estações, o servidor LIV não tem como identificar a

contaminação de uma estação, a não ser que o código malicioso tente propagar-se para o

compartilhamento armadilha do LIV. Além disso, mesmo que o LIV detecte a

contaminação de uma determinada estação, não poderá tomar nenhuma medida que

efetivamente impeça que o código malicioso se propague para uma outra máquina

vulnerável na rede.

A Figura 3.4 apresenta uma outra estrutura, proposta para eliminar as limitações

discutidas na topologia de rede mostrada na Figura 3.3. Nesta nova estrutura, são

utilizados dois servidores LIV conectados entre si por um barramento Ethernet

exclusivo. Neste caso, a intranet da organização será dividida em duas subredes, cada

uma delas tendo um dos servidores LIV configurado como default gateway.

A divisão da intranet em subredes agrega dois benefícios ao cenário apresentado

na Figura 3.3. Primeiro, a carga de cada um dos servidores LIV é reduzida em função da

menor quantidade de clientes conectados. Adicionalmente, caso seja utilizado um

servidor WINS (Windows® Internet Name Service) [87], ou alguma outra estrutura de

resolução de nomes da rede local, de maneira que os nomes das máquinas Windows®

das duas subredes estejam acessíveis ao conjunto das estações da intranet, os vírus e

vermes de uma determinada estação de trabalho contaminada na subrede “A” tentarão

propagar-se para outra na subrede “B”. O tráfego gerado pelas tentativas de propagação

de códigos maliciosos entre subredes distintas obrigatoriamente fluirá pelos servidores

LIV (default gateways das subredes), possibilitando a análise do tráfego e,

conseqüentemente, a detecção da contaminação das estações.

A Figura 3.5 apresenta trecho do log de um servidor Linux®, destacando-se o

tráfego gerado por uma máquina contaminada pelo vírus W32.Klez.H@mm [88]. A

estação contaminada, 10.3.0.68, está tentando utilizar o servidor Linux® como roteador

para estabelecer contato na porta UDP-138 (NETBIOS Datagram Service [89]) de

máquinas Windows® pertencentes a outras subredes da intranet. Por ser o gateway da

subrede da estação 10.3.0.68, o LIV é capaz de detectar a contaminação da estação de
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trabalho mesmo não sendo o destinatário final do datagrama, providenciando, assim, o

seu isolamento das demais subredes.

Internet

Roteador de
Borda

LIV

Subrede A

Estações de trabalho

LIV

Subrede B

Estações de trabalho
Figura 3.4. Utilização de mais de um servidor LIV protegendo duas subredes compostas por estações de

trabalho Windows®.

1. Oct 7 07:41:00 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.1.200:138 L=202 S=0x00 I=74 F=0x0000 T=126 (#52)

2. Oct 7 07:41:02 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.1.200:138 L=202 S=0x00 I=79 F=0x0000 T=126 (#52)

3. Oct 7 07:41:04 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.1.200:138 L=202 S=0x00 I=81 F=0x0000 T=126 (#52)

4. Oct 7 07:41:54 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.13.10:138 L=202 S=0x00 I=357 F=0x0000 T=126 (#52)

5. Oct 7 07:41:56 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.13.10:138 L=202 S=0x00 I=359 F=0x0000 T=126 (#52)

6. Oct 7 07:41:58 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.13.10:138 L=202 S=0x00 I=363 F=0x0000 T=126 (#52)

7. Oct 7 07:42:22 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.73.10:138 L=202 S=0x00 I=414 F=0x0000 T=126 (#52)

8. Oct 7 07:42:24 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.73.10:138 L=202 S=0x00 I=416 F=0x0000 T=126 (#52)

9. Oct 7 07:42:26 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.2.73.10:138 L=202 S=0x00 I=418 F=0x0000 T=126 (#52)

10. Oct 7 07:42:39 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.150.0.10:138 L=202 S=0x00 I=438 F=0x0000 T=126 (#52)

11. Oct 7 07:42:41 liv kernel: Packet log: virus REJECT eth0 PROTO=17 10.3.0.68:138
10.150.0.10:138 L=202 S=0x00 I=440 F=0x0000 T=126 (#52)

Figura 3.5. Trecho de log gerado por uma estação de trabalho contaminada pelo verme
W32.Klez.H@mm.

Uma terceira topologia de rede aplica-se no caso da existência de servidores

Internet na rede protegida. Neste cenário, uma outra interface é necessária no servidor

Linux®, possibilitando a atuação do filtro Internet no tráfego destinado a estes

servidores. A Figura 3.6 ilustra o funcionamento do LIV nesta situação.
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Internet

Roteador de
Borda

LIV

Servidores
Internet

Intranet

Estações de trabalho Windows
Figura 3.6. LIV em uma rede contendo servidores Internet.

Um último cenário, apresentado na Figura 3.7, ilustra a utilização de servidores

LIV na rede de uma organização mais complexa. A organização é estruturada

internamente em “Unidades Organizacionais”, cada uma destas subdividida em

departamentos. As Unidades Organizacionais possuem seus próprios servidores

Internet.

Traçando uma analogia, por exemplo, com a rede de uma Universidade, as

Unidades Organizacionais seriam os Centros, cada um destes subdivididos em

departamentos. O Centro de Ciências Exatas constituiria uma Unidade Organizacional

subdividida nos departamentos de matemática, física, química, etc. Outro exemplo seria

a rede de um Governo Estadual, onde cada Secretaria de Estado seria uma Unidade

Organizacional. As Secretarias, por sua vez, possuiriam diversos departamentos

distribuídos por todo o Estado.

Neste cenário, as Unidades Organizacionais estão interligadas entre si por dois

barramentos Ethernet. Em um deles estão interligados os servidores LIV e o roteador de

borda da organização. Como as Unidades Organizacionais têm a sua própria faixa de

endereços válidos da Internet, o roteador de borda encaminha através deste barramento

e via o servidor LIV correspondente os pacotes endereçados aos servidores Internet das

Unidades Organizacionais.
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A Tabela 3.2 exemplifica a distribuição dos endereços IP da faixa 192.0.2.0/24

em uma organização subdividida em 5 Unidades Organizacionais. Apesar desta faixa

estar reservada para uso em documentação e exemplos [90], considere-se, para efeito do

exemplo da Tabela 3.2, tratar-se de endereços válidos da organização na Internet.

UNIDADES
ORGANIZACIONAIS

(U.O.)

Endereço da Subrede
dos Servidores Internet

da U.O.

Endereço do LIV na
Subrede do Roteador de

Borda (192.0.2.33)

Endereço do LIV na
Subrede dos Servidores

Internet
U.O. 1 192.0.2.64/27 192.0.2.34 192.0.2.65
U.O. 2 192.0.2.96/27 192.0.2.35 192.0.2.97
U.O. 3 192.0.2.128/27 192.0.2.36 192.0.2.129
U.O. 4 192.0.2.160/27 192.0.2.37 192.0.2.161
U.O. 5 192.0.2.192/27 192.0.2.38 192.0.2.193

Tabela 3.2. Exemplo da distribuição de endereços entre as diversas Unidades Organizacionais

Uma das subredes, a 192.0.2.32/27 no exemplo da Tabela 3.2, é alocada para a

interconexão entre os servidores LIV e o roteador de borda da organização. Para, por

exemplo, encaminhar os pacotes destinados à subrede 192.0.2.64/27, o roteador de

borda utilizaria o endereço do servidor LIV da Unidade Organizacional 1 (192.0.2.34).

O outro barramento Ethernet de interligação entre os LIVs é usado para o

roteamento de pacotes entre as redes das Unidades Organizacionais. Também é

utilizado, como sugere o pontilhado entre os dois servidores LIV da Figura 3.7, para que

os servidores troquem informações entre si, possibilitando o compartilhamento dos

dados sobre estações contaminadas na rede local e da listagem de endereços de correio

eletrônico bloqueados por envio de código malicioso.

Cada um dos servidores LIV empregados no cenário da Figura 3.7 possui,

portanto, 4 interfaces de rede. Uma para a conexão com a rede do roteador de borda,

outra para a conexão com os demais servidores LIV, a terceira interligando o LIV aos

servidores Internet da Unidade Organizacional e a última para a conexão com a rede

local. Entretanto, caso não haja implicações de segurança em rotear-se pacotes da rede

local pela infra-estrutura de rede do roteador de borda, pode-se, opcionalmente,

prescindir de um dos canais físicos de interligação entre os LIVs, compartilhando, desta

maneira, um único barramento Ethernet para o tráfego da Internet e o da intranet. Neste

caso, os servidores LIV empregariam 3 interfaces de rede.

A segmentação da rede da organização em Unidades, cada uma delas tendo

como default gateway um dos servidores LIV, permite que a tentativa de propagação de

códigos maliciosos de uma Unidade Organizacional para outra seja identificada,
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isolando-se as estações de trabalho contaminadas. O isolamento impediria que uma

infestação em uma Unidade fosse propagada para outra, mas não poderia bloquear, com

os artifícios expostos até o presente momento, a propagação do código malicioso de um

Departamento para outro pertencente à mesma Unidade.

InternetLIV
Unidade N

Roteador de
Borda

Servidores
Internet

Unidade A

Rede
Local

Unidade A

Rede dos servidores
LIV

LIV
Unidade A

Roteador
Departamental

Unidade A

MÓDULO
ISOLADOR

Departamento
N

Unidade A

Departamento
1

Unidade A

Servidores
Internet

Unidade N

Rede
Local

Unidade N

Roteador
Departamental

Unidade N

MÓDULO
ISOLADOR

Departamento
N

Unidade N

Departamento
1

Unidade N

Figura 3.7. Utilização do LIV em redes segmentadas em Unidades Organizacionais e Departamentos.

Uma solução para este problema é a adoção de outros servidores LIV,

protegendo cada um dos Departamentos. Outra alternativa é a adoção de um programa

externo ao LIV, denominado Módulo Isolador.

O Módulo Isolador trabalha consultando a base de dados do LIV em busca de

estações de trabalho da Unidade Organizacional contaminadas. A seguir, o Módulo

Isolador configura uma lista de controle de acesso no roteador departamental impedindo

o tráfego de pacotes das estações contaminadas para outros Departamentos. Às estações
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contaminadas é permitido apenas o acesso ao serviço de resolução de nomes e ao

servidor proxy do LIV.

Quando o administrador do LIV, via interface WEB, determinar que uma

estação de trabalho seja reintegrada a rede, o módulo isolador retirará o endereço da

máquina da lista de controle de acesso do roteador departamental.

No próximo item, será detalhado o funcionamento do SIPCOM - Sistema

Integrado de Proteção contra Código Malicioso, responsável pela coordenação e

integração do funcionamento dos vários servidores e programas utilizados pelo LIV.

3.4 - O Sistema Integrado de Proteção Contra Código Malicioso

O Sistema Integrado de Proteção Contra Código Malicioso – SIPCOM, integra

e coordena o funcionamento dos servidores e programas que compõem o LIV. Ele é o

responsável pela coleta e processamento de todas as informações contidas nos logs do

servidor SMTP, da firewall e pela ativação do scanner. É com base nas informações de

log coletadas que o SIPCOM comanda a firewall e o servidor proxy para que impeçam

a propagação do código malicioso na rede e alertem o usuário da estação de trabalho

contaminada.

A atuação do SIPCOM subdivide-se em dez processos distintos,

compartilhando informações entre si através de um banco de dados comum, como

mostrado na Figura 3.8. Alguns dos processos estão constantemente em execução, ao

passo que outros são disparados periodicamente, ou a partir de solicitações dos

programas utilizados no servidor LIV. Os processos número 1, Processo Protetor de

Downloads, número 2, Processo Examinador dos Acessos ao Compartilhamento

Armadilha, e número 5, Processo Examinador dos Anexos dos E-mails, são

inicializados através de requisições de servidores ou de outros processos do LIV. Já os

processos 3 e 4, Processo Coletor de Informações de Desempenho e Processo Leitor de

Logs, respectivamente, são disparados pelo Linux®, via scripts de inicialização do

sistema operacional, e permanecem residentes em memória. Os demais processos são

executados periodicamente via agendador de tarefas (cron) do sistema operacional.

Disparado pelo servidor proxy do LIV, o Processo Protetor de Downloads atua

quando um usuário tenta obter em sites da Internet um arquivo cuja extensão é

considerada perigosa pelo LIV. Arquivos executáveis e documentos que podem conter
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macros são exemplos de arquivos examinados pelo LIV antes de serem repassados ao

usuário solicitante. O Processo Examinador dos Acessos ao Compartilhamento

Armadilha atua de maneira semelhante, sendo disparado pelo servidor CIFS sempre

que um acesso ao compartilhamento armadilha for encerrado. Seu objetivo é

descobrir se a estação que realizou o acesso está replicando código malicioso através

dos compartilhamentos da rede local. O Processo Examinador dos Anexos dos E-mails

é inicializado pelo leitor de logs sempre que uma nova mensagem de correio for

destinada ao servidor LIV ou a algum outro servidor da rede protegida, impedindo tanto

a entrada como a saída de códigos maliciosos da rede protegida.

SIPCOM
SISTEMA INTEGRADO DE PROTEÇÃO CONTRA

CÓDIGO MALICIOSO

- 1 -
PROCESSO

PROTETOR DE
DOWNLOADS

- 4 -

PROCESSO LEITOR
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- 3 -
PROCESSO

COLETOR DE
INFORMAÇÕES DE

DESEMPENHO

- 5 -
PROCESSO

EXAMINADOR DOS
ANEXOS DOS

E-MAILS

- 7 -
PROCESSO

EXAMINADOR DO
LOG DA FIREWALL

- 6 -
PROCESSO

EXAMINADOR DO
LOG DO SERVIDOR

DE CORREIO

B
A
N
C
O

D
E

D
A
D
O
S

- 2 -
PROCESSO

EXAMINADOR DOS
ACESSOS AO COMP.

ARMADILHA

- 9 -
PROCESSO

REPLICADOR

- 8 -
PROCESSO
ISOLADOR

- 10 -
PROCESSO DE
MANUTENÇÃO

DIÁRIA

Figura 3.8. Componentes do SIPCOM.

Integrante do grupo de processos de execução continuada, o Processo Coletor de

Informações de Desempenho visa ao registro da utilização dos recursos de

processamento do servidor LIV. Apesar de não ser capaz de identificar qual parcela da
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carga de processamento da máquina é devida diretamente às tarefas de proteção contra

código malicioso, é útil para o acompanhamento da utilização do servidor e para a

identificação dos horários críticos de utilização dos recursos de processamento.

Também residente em memória, o Processo Leitor de Logs insere no banco de

dados do LIV os registros de log gerados pelo servidor Linux® que serão utilizados

pelos outros processos do SIPCOM. Somente registros relevantes na tomada de decisão

quanto ao isolamento de estações de trabalho da rede são armazenados em banco.

Os processos de exame de log, tanto da firewall quanto do servidor de correio,

utilizam as informações armazenadas em banco de dados pelo Processo Leitor de Logs

para, com base nas regras configuradas pelo administrador do LIV, programar o

isolamento das estações de trabalho contaminadas da rede local. O isolamento,

propriamente, é realizado pelo Processo Isolador. Este processo configura a firewall do

LIV para que rejeite o tráfego oriundo de estações de trabalho infectadas da rede. A

firewall também é reconfigurada caso haja alteração na parametrização do LIV. A

última das funções do Processo Isolador é a configuração do servidor de correio para

que rejeite novas mensagens oriundas de endereços responsáveis pela transmissão de

código malicioso para a rede protegida.

Os dois últimos processos do SIPCOM são o Processo Replicador e o Processo

de Manutenção Diária. O Processo Replicador tem como função o envio das

informações sobre o isolamento de estações de trabalho e sobre a lista de rejeição de

endereços de correio para outros servidores LIV parceiros na rede. O Processo de

Manutenção Diária realiza tarefas como a remoção de arquivos antigos armazenados no

servidor LIV e a limpeza de registros desnecessários no servidor de banco de dados.

O funcionamento, em detalhes, de cada um dos processos é descrito a seguir.

3.4.1 - O Processo Protetor de Downloads

O Processo Protetor de Downloads coordena o funcionamento do servidor proxy

e do scanner antivírus para impedir que arquivos contendo códigos maliciosos

requisitados via servidor proxy ingressem na rede protegida. O funcionamento do

processo é apresentado no fluxograma da Figura 3.9.
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O processo inicia-se com a recepção, pelo servidor proxy, da requisição oriunda

de um navegador WEB da rede protegida solicitando o download de um arquivo da

Internet. Toda solicitação recebida pelo servidor proxy é repassada para um programa

redirecionador, cujo papel é decidir de qual endereço será efetivamente feito o

download da URL requerida. No caso da URL apontar para uma página HTML ou

para arquivos considerados não perigosos, nenhum redirecionamento é realizado, e a

URL requerida é acessada normalmente.

Entretanto, caso a URL aponte, por exemplo, para um arquivo executável, o

Processo Protetor de Downloads redireciona o navegador WEB para um endereço

existente no próprio servidor LIV.

O servidor WEB do LIV recebe a requisição repassando-a para um script cuja

função é obter o arquivo solicitado na Internet e verificar a existência ou não de código

malicioso executável. Caso este processo já tenha sido executado em um download

anterior, não há a necessidade de repetição, pois o protetor de downloads só mantém

armazenados no cache do servidor LIV os arquivos livres de código malicioso.

Uma vez obtido o arquivo, seja do cache do LIV, seja diretamente do servidor na

Internet, não sendo detectada a presença de códigos maliciosos pelo scanner antivírus, o

Processo Protetor de Downloads o envia ao navegador do cliente. Adicionalmente, caso

o scanner antivírus detecte a presença de código malicioso no arquivo requisitado mas

seja capaz de removê-lo, o Processo Protetor de Downloads irá remetê-lo normalmente

ao usuário, apenas registrando em banco de dados o download e o tipo de código

malicioso encontrado.

Na hipótese de o arquivo solicitado estar contaminado e sendo impossível a

remoção do código malicioso pelo scanner antivírus, o LIV verifica se o código

malicioso encontrado já é conhecido. Esta verificação é realizada consultando-se o

banco de dados contendo os nomes dos códigos maliciosos já detectados. Se o nome do

código malicioso em questão ainda não houver sido cadastrado, ele será inserido no

banco de dados do LIV tendo como base as informações repassadas pelo scanner

antivírus. Caso contrário, o LIV apenas incrementará o contador de ocorrências do

código malicioso, atualizando também o campo que armazena a data da última detecção

do malware. Após o cadastro ou a atualização do banco de dados, o Processo Protetor

de Downloads notifica o usuário sobre a impossibilidade do download.
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Figura 3.9. Fluxograma do Processo Protetor de Downloads.
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3.4.2 - O Processo Examinador dos Acessos ao Compartilhamento Armadilha

Este processo é um dos responsáveis, conjuntamente com os processos de

análise de log, pela detecção de código malicioso em propagação pela rede local. Ele é

disparado pelo servidor CIFS após a conclusão de cada acesso realizado ao

compartilhamento armadilha do LIV. Sua função é analisar se a estação que realizou

o último acesso introduziu código malicioso no compartilhamento. Se for este o caso, o

processo assinalará o isolamento da referida estação de trabalho e restaurará os arquivos

originalmente presentes no compartilhamento.

3.4.3 - O Processo Coletor de Informações de Desempenho

Residente em memória no servidor LIV, o Processo Coletor de Informações de

Desempenho executa em intervalos médios de cinco minutos a busca por informações

sobre o consumo total de recursos da máquina, armazenando-as em banco de dados. A

utilização de CPU dos servidores relacionados ao LIV (proxy, CIFS, HTTP, SMTP),

do antivírus, do gerenciador de banco de dados e dos processos componentes do

SIPCOM em memória também é registrada.

Após a coleta e o armazenamento das informações no banco de dados, o

processo entrará em um período de espera de quatro a seis minutos. A variação no

tempo de espera visa a impedir qualquer relação entre o período de tempo usado pelo

Processo Coletor de Informações de Desempenho e o que é utilizado pelo agendador de

tarefas do sistema operacional Linux® para disparar alguns processos cíclicos do

SIPCOM. Terminado o período de espera, a coleta de dados é novamente executada.

3.4.4 - O Processo Leitor de Logs

Este processo carrega em banco de dados os registros de log do Linux® úteis ao

Processo Examinador do Log da Firewall e ao Processo Examinador do Log do

Servidor de Correio, ambos disparados pelo cron do sistema operacional Linux®. As

informações armazenadas pelo Processo Leitor de Logs serão utilizadas na tomada de

decisão quanto ao isolamento de estações de trabalho da rede.

A seleção dos registros que devem ser armazenados em banco de dados é feita

com base nas regras criadas pelo administrador do LIV para a detecção de código

malicioso. Sempre que uma regra é adicionada, modificada ou removida, a interface

WEB de administração do LIV informa ao Processo Leitor de Logs. O Processo Leitor
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de Logs, então, cria regras na firewall Linux® para que esta passe a armazenar no log do

sistema operacional os pacotes relacionados.

Por exemplo, caso alguma nova regra utilizada pelo administrador do LIV tenha

como objetivo impedir a propagação de códigos maliciosos que ataquem a porta 135 das

estações Windows® usando o protocolo TCP, tão logo esta regra seja adicionada, o

Processo Leitor de Logs instruirá a firewall Linux® a registrar os pacotes destinados a

esta porta específica, neste protocolo. Os pacotes registrados pela firewall em função

das regras do LIV são diferenciados dos demais pacotes eventualmente gerados em

decorrência da utilização da firewall Linux® para outras finalidades.

Adicionalmente, o processo syslogd [91] do Linux® e as regras da firewall são

configurados para gerarem os registros de log relacionados com a detecção de código

malicioso em um arquivo separado, evitando que o Leitor de Logs processe outros

registros gerados pelo Linux®, irrelevantes na tarefa de detecção das estações de

trabalho contaminadas da rede.

A tarefa do Processo Leitor de Logs é, portanto, a de ler o arquivo contendo os

registros dos pacotes que corresponderam às regras de detecção de código malicioso,

armazenando-os em banco de dados.

No caso do log da firewall, são armazenadas no banco de dados as seguintes

informações:

o Endereço IP de origem;

o Endereço IP de destino;

o Protocolo;

o Porta e

o Data da ocorrência.

Em se tratando do log do servidor de correio, são armazenadas no banco de

dados as seguintes informações:

o Endereço IP do remetente;

o Endereço de correio eletrônico do remetente;

o Nome do arquivo onde o correio foi armazenado e

o Data da ocorrência.
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As informações sobre os destinatários das mensagens e sobre os eventuais

arquivos anexos são carregadas em banco de dados pelo Processo Examinador dos

Anexos dos E-mails, descrito na próxima subseção.

A quantidade de registros que deve ser examinada pelo Processo Leitor de Logs

pode aumentar significativamente com o número de estações de trabalho da rede

protegida. Dependendo da quantidade de máquinas infectadas e do tipo de código

malicioso encontrado, é possível chegar-se ao ponto em que um único processo seja

insuficiente para mover os registros do arquivo de log do Linux® para o banco de dados

do LIV. Por exemplo, a tentativa de propagação do verme W32/Blaster, conforme

anteriormente ilustrado na Figura 3.2, gera uma grande quantidade de pacotes na porta

TCP 135. Este mesmo verme também está programado para, em datas específicas,

originar 50 pacotes HTTP por segundo para o endereço “Windowsupdate.com” [92,

93]. Portanto, somente os pacotes HTTP gerados por 20 estações contaminadas pelo

verme W32/Blaster na rede seriam responsáveis pela produção de 1000 entradas de

registro por segundo no log do servidor Linux®.

Para evitar o acúmulo de registros não carregados no banco de dados, a primeira

tarefa instanciada do Processo Leitor de Logs, chamada de tarefa principal, verifica a

cada 30 segundos o tamanho do arquivo de log do servidor Linux®. Caso o tamanho do

arquivo ultrapasse um limiar superior previamente estabelecido, uma tarefa adicional,

chamada de tarefa secundária, será criada. Novas tarefas secundárias serão instanciadas

sempre que o limiar superior de tamanho for ultrapassado.

De maneira similar, para evitar o uso desnecessário de recursos de

processamento e memória do servidor LIV, as tarefas secundárias do Processo Leitor de

Logs serão encerradas caso a quantidade de registros gerada não mais justifique o

número de tarefas existente para processá-los. Para decidir pelo encerramento das

tarefas secundárias, o tamanho do arquivo de log é comparado a um limiar inferior,

previamente estabelecido. Caso reste apenas a tarefa principal em execução e mesmo

assim o tamanho do arquivo de log seja menor do que o limiar inferior, a tarefa

principal entrará em um ciclo de espera de 30 segundos.

Por questões de desempenho, o Processo Leitor de Logs usa grupos de tarefas

distintos para o carregamento dos registros gerados pela firewall e pelo servidor de

correio. O controle do número de tarefas destes dois grupos é realizado de maneira
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independente, cada um deles com pelo menos uma tarefa principal e um número

variável de tarefas secundárias. Esta divisão é possível pois os registros de log gerados

pela firewall e os gerados pelo servidor de correio são armazenados em arquivos

distintos pelo LIV.

3.4.5 - O Processo Examinador dos Anexos dos E-mails

O Processo Examinador dos Anexos dos E-mails é um dos três processos cuja

execução é solicitada por outro programa ou serviço relacionado ao LIV. A razão pela

qual o processo não é disparado pelo agendador de tarefas (cron) do sistema

operacional, como é o caso, por exemplo, dos dois processos de análise de log, é a não

introdução de retardos no encaminhamento das mensagens de correio eletrônico. O

Processo Examinador dos Anexos é executado pelo leitor de logs imediatamente após a

chegada de um novo correio.

Para implementar a estratégia de defesa contra códigos maliciosos existentes nos

anexos dos e-mails, o LIV é configurado para, através da firewall Linux®, interceptar

todas as comunicações do protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, destinadas

aos servidores Internet da rede protegida ou originadas na intranet da organização.

Apesar do servidor LIV atuar, portanto, como intermediário necessário das

comunicações SMTP, as caixas postais dos usuários da rede podem estar situadas em

qualquer outro servidor Internet da organização.

Adicionalmente, o roteador de borda da organização deve ser configurado,

através de listas de controle de acesso, para bloquear mensagens SMTP oriundas da

Internet não destinadas aos servidores LIV. Outra providência necessária ao correto

encaminhamento das mensagens de correio é a alteração do registro MX (Mail

Exchange) das tabelas das zonas das redes protegidas nos servidores DNS [94] (Domain

Name Service) da organização, direcionando-as ao servidor LIV correspondente.

Na Figura 3.10, apresentamos um diagrama da atuação do LIV no caso em que a

rede protegida contenha dois servidores POP3 (Post Office Protocol - Version 3). Os

registros MX das zonas “domA.exemplo.com” e “domB.exemplo.com” apontariam para

o endereço do servidor LIV (liv.exemplo.com). O servidor SMTP do LIV deve,

adicionalmente, ser configurado para realizar o mail relay destas duas zonas
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(domA.exemplo.com e domB.exemplo.com), recebendo as mensagens, verificando os

anexos existentes e, finalmente, encaminhado-as aos servidores POP3 correspondentes.

INTERNET

pop.domA.exemplo.com pop.domB.exemplo.com

To:
user@domA.exemplo.com

To:
user@domB.exemplo.com

FIREWALL

REDE
CORPORATIVA

SERVIDOR LIV
liv.exemplo.com

Figura 3.10. O servidor LIV atuando como intermediário necessário das comunicações SMTP
destinadas a domínios da rede protegida.

O servidor SMTP do LIV é instruído a armazenar todos as mensagens

interceptadas em um diretório específico, chamado de fila de entrada. O Processo

Examinador dos Anexos dos E-mails, então, realiza um conjunto de operações para cada

uma das mensagens da fila de entrada.

A Figura 3.11 apresenta o fluxograma do Processo Examinador dos Anexos dos

E-mails. Inicialmente, o arquivo de controle de cada uma das mensagens na fila de

entrada é examinado em busca do endereço IP e dos endereços eletrônicos do remetente

e do destinatário. A string de contorno (Boundary) utilizada pelo protocolo MIME

(Multipurpose Internet Mail Extension [95]) para dividir as diversas partes de uma

mensagem eletrônica, caso exista, também é obtida do arquivo de controle.

De posse dessas informações, será verificada a existência ou não de arquivos

anexados. Se a mensagem em exame não contiver anexos, o Processo Examinador dos

Anexos dos E-mails pode transferi-la imediatamente para a fila de saída. Caso contrário,

cada um dos arquivos anexados deve ser individualmente verificado.
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Figura 3.11. Fluxograma do Processo Examinador dos Anexos dos E-mails.

O exame dos anexos inicia-se pela decodificação do arquivo. Após a

decodificação, os arquivos são verificados pelo scanner antivírus do LIV em busca de

código malicioso executável. Caso algum código malicioso seja encontrado, o

comportamento do Processo Examinador dos Anexos dos E-mails varia conforme o

endereço do remetente da mensagem. Se o correio for proveniente da intranet, o IP da

estação de trabalho será repassado ao Processo Isolador para que seja feito o isolamento

da estação. A informação do isolamento será, adicionalmente, repassada a outros

servidores LIV parceiros através do Processo Replicador. Caso o correio seja oriundo da
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Internet, o endereço eletrônico do remetente pode ser, a critério do administrador do

LIV, colocado em uma lista de rejeição temporária do servidor SMTP. A decisão por

ativar a lista de rejeição temporária deve ser avaliada com cautela, considerando-se que

os códigos maliciosos comumente forjam os endereços dos remetentes das mensagens.

Nos dois casos, sendo impossível a remoção do código malicioso do arquivo, o mesmo

é substituído por uma mensagem de advertência e enviado com o restante da mensagem

aos destinatários e ao remetente do correio.

Se for detectada a presença de código malicioso em um anexo de correio, o LIV

armazena em banco de dados o nome do vírus, caso não tenha sido anteriormente

cadastrado, e atualiza informações sobre a quantidade e a data da última ocorrência. Os

procedimentos de cadastro e atualização dos códigos maliciosos detectados pelo LIV

nos anexos das mensagens são os mesmos descritos na subseção que apresentou o

Processo Protetor de Downloads.

Os arquivos em que não for detectada a presença de código malicioso são então

verificados quanto ao tipo de informação que contêm. Este controle é realizado pelas

extensões MS-DOS® dos arquivos. O administrador do LIV pode configurá-lo para, por

exemplo, rejeitar arquivos em lote do sistema operacional MS-DOS®, ou para rejeitar

qualquer tipo de código executável. Os arquivos rejeitados são expurgados do corpo do

correio e postos em quarentena. O restante da mensagem é normalmente remetida aos

destinatários finais com um alerta explicando os motivos da remoção dos arquivos

suspeitos. Os arquivos postos em quarentena são mantidos no servidor LIV por um

período de tempo determinado pelo administrador do LIV.

Quando todos os correios da fila de entrada forem transferidos para a fila de

saída, o Processo Analisador dos Anexos dos E-mails solicita ao servidor SMTP que

proceda ao envio dos mesmos aos respectivos destinatários.

As Figuras 3.12 e 3.13 exemplificam o funcionamento do processo para um

correio contendo os arquivos anexados “EmLote.bat”, “eicar_com.zip” e “Texto.txt”.

Supõe-se, neste caso, que o LIV esteja configurado para rejeitar arquivos com a

extensão “.bat”. O arquivo “eicar_com.zip” [96] é um arquivo comprimido contendo

uma assinatura de teste reconhecida pelo scanner antivírus do LIV. As Figuras 3.12 e

3.13 representam, respectivamente, a situação da mensagem antes e após a atuação do

Processo Examinador dos Anexos dos E-mails.
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--=====================_3478431==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed

Este eh o corpo do correio.

Teobaldo.
--=====================_3478431==_
Content-Type: application/zip; name="eicar_com.zip";
x-mac-type="705A4950"; x-mac-creator="705A4950"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="eicar_com.zip"

UEsDBAoAAAAAAOCYuCg8z1FoRAAAAEQAAAAJAAAAZWljYXIuY29tWDVPIVAlQEFQWzRcUFpYNTQo
UF4pN0NDKTd9JEVJQ0FSLVNUQU5EQVJELUFOVElWSVJVUy1URVNULUZJTEUhJEgrSCpQSwECFAAK
AAAAAADgmLgoPM9RaEQAAABEAAAACQAAAAAAAAABACAA/4EAAAAAZWljYXIuY29tUEsFBgAAAAAB
AAEANwAAAGsAAAAAAA==
--=====================_3478431==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment; filename="Texto.txt"

Este =E9 um arquivo de texto comum, sem v=EDrus e n=E3o cadastrado como peri=
goso.
--=====================_3478431==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Disposition: attachment; filename="EmLote.bat"

@echo OFF
ECHO ESTE EH UM ARQUIVO DE LOTE DO SISTEMA OPERACIONAL MS-DOS!
PAUSE

--=====================_3478431==_--

Figura 3.12. Mensagem de correio composta de um corpo e três anexos: um arquivo comprimido
contendo uma assinatura de vírus (eicar_com.zip), um arquivo de texto (Texto.txt) e um
arquivo contendo comandos em lote do sistema operacional MS-DOS® (EmLote.bat).

--=====================_3478431==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"; format=flowed

Este eh o corpo do correio.

Teobaldo.
--=====================_3478431==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment; filename="Virus.txt"

Caro usu=E1rio,

Este anexo (eicar_com.zip) continha um v=EDrus e para a sua seguran=E7a foi=
=20
removido da mensagem.
Entre em contato com o remetente.

Obrigado,

Ger=EAncia da Rede.=20
--=====================_3478431==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment; filename="Texto.txt"

Este =E9 um arquivo de texto comum, sem v=EDrus e n=E3o cadastrado como peri=
goso.
--=====================_3478431==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment; filename="Aviso.txt"

Caro usu=E1rio,

O arquivo "teste.bat" cont=E9m um tipo de dado potencialmente perigoso para=
o=20

seu computador e para a rede e foi removido desta mensagem. Por favor,=20
entre em contato com o administrador da rede pelo endere=E7o=20
admliv@exemplo.com caso ele seja realmente necess=E1rio. O arquivo estar=E1=
a=20

sua disposi=E7=E3o por um per=EDodo de 15 dias.

Ger=EAncia da Rede.=20
--=====================_3478431==_--

Figura 3.13. Mensagem de correio da Figura 3.12 após o processamento pelo LIV. Anexos contendo
assinatura de vírus (eicar_com.zip), e código perigoso (EmLote.bat) foram substituídos por
mensagens de advertência.



- 55 -

3.4.6 - O Processo Examinador do Log do Servidor de Correio

O Processo Examinador do Log do Servidor de Correio buscará indicativos de

comportamentos suspeitos das estações de trabalho que acusem a tentativa de

propagação de código malicioso via e-mail. Esse processo utiliza os logs do servidor

SMTP armazenados em banco de dados.

Os dois processos que trabalham examinando os logs armazenados em banco de

dados, o examinador do log do servidor de correio e o examinador do log da firewall,

possuem algumas características em comum. A primeira delas é o fato de ambos serem

disparados via agendador de tarefas do sistema operacional Linux® (cron). Como esses

processos atuam buscando padrões em um conjunto de registros de log armazenados

durante um período de tempo, e não em registros individuais, o cron é a maneira mais

adequada de acionamento. A segunda característica em comum é o fato de ambos

trabalharem baseados em regras. As regras definem padrões que determinarão ou não o

isolamento de uma estação de trabalho e são definidas pelo administrador do LIV via

interface WEB. Caso uma estação de trabalho seja isolada da rede, a regra que

provocou o seu isolamento permanecerá registrada em banco de dados.

Para a definição das regras, o administrador do LIV ajustará um conjunto

específico de atributos. No caso do Processo Examinador do Log do Servidor de

Correio, os atributos disponíveis são os seguintes:

o Número Máximo de Endereços Eletrônicos de Origem para o mesmo IP

Originador - Este atributo estabelece quantos diferentes endereços de

remetente uma mesma estação pode utilizar dentro do intervalo de tempo

definido pela regra. É um importante atributo para detectar estações

contaminadas por dois motivos. Primeiro, é incomum que um usuário de

uma estação de trabalho utilize muitos endereços eletrônicos de origem. A

maior parte deles utilizará apenas um. Segundo, os vermes, principalmente,

costumam varrer a caixa postal de alguns clientes de correio em busca de

endereços de correio eletrônico válidos, utilizando-os como remetentes dos

correios que transportam o código malicioso. Esta é uma técnica utilizada

pelos vermes para tentar burlar listas de restrição dos servidores de correio

que registram o endereço eletrônico de origem das mensagens transportando

código malicioso.
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o Número Máximo de Endereços Eletrônicos de Destino para o mesmo IP

Originador - Apesar de também constituir um importante atributo para

detectar a tentativa de propagação de código malicioso através de e-mail,

deve ser parametrizado com cautela pela maior possibilidade de geração de

falsos positivos. Uma situação de falso positivo típica poderia ocorrer, por

exemplo, no envio de um correio para uma lista composta por muitos

usuários em um intervalo de tempo menor do que o definido pela regra.

o Número Máximo de Mensagens para o mesmo Endereço Eletrônico por IP

Originador - Define qual é a quantidade máxima de correios destinados ao

mesmo endereço eletrônico que pode ser gerada por uma estação. Assim

como o primeiro atributo, é incomum que uma estação gere uma quantidade

grande de correios destinada ao mesmo endereço eletrônico em um intervalo

reduzido de tempo.

o Número Máximo de Mensagens com Endereço de Origem Externo por IP

Originador – Algumas organizações, como é o caso daquela onde o LIV foi

desenvolvido, permitem que os usuários da rede enviem mensagens

utilizando endereços eletrônicos não corporativos, realizando o mail relay

para toda a faixa de endereçamento IP da intranet. Neste caso, este atributo

torna-se importante por estabelecer a quantidade máxima de mensagens que

uma estação de trabalho pode enviar dentro do intervalo especificado na

regra, utilizando um domínio para o endereço de origem diferente do

empregado na organização. Como alguns vírus e vermes forjam endereços

de origem no processo de replicação, fatalmente muitos dos correios por

eles enviados utilizarão endereços de origem diferentes dos normalmente

usados na rede protegida, permitindo que o LIV detecte a contaminação

através deste atributo.

o Intervalo - Parâmetro existente em qualquer regra, tanto do examinador de

log do servidor de correios como do examinador de log da firewall. Define

qual é a janela de tempo que será utilizada nos demais atributos da regra. Os

comandos de seleção enviados ao banco de dados para a verificação da

ocorrência dos atributos de cada uma das regras não considerarão registros

de log ocorridos além do tempo definido no intervalo.
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O fluxograma do Processo Examinador do Log do Servidor de Correio é

apresentado na Figura 3.14. O processo inicia-se com a leitura no servidor de banco de

dados de todas as regras criadas pelo administrador do LIV. Para cada uma delas, um

conjunto de consultas é realizado para verificar a ocorrência ou não dos valores

definidos nos atributos dentro do intervalo determinado pela regra.

Processo
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Log do Servidor
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Última
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servidor de banco

de dados
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Figura 3.14. Fluxograma do Processo Examinador do Log do Servidor de Correio.
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Caso algum dos valores dos atributos da regra seja ultrapassado, a estação é

isolada da rede e os registros de log que serviram como base para o isolamento são

assinalados no banco de dados como “já utilizados”. Esta última providência é

importante para evitar o “efeito memória”, explicado a seguir. Por exemplo, considere-

se que uma determinada estação de trabalho da rede enviou, em um intervalo de 1

minuto, 200 correios eletrônicos para destinatários distintos. Caso exista uma regra

limitando o número máximo de endereços eletrônicos de destino para o mesmo IP

originador a 100, esta estação será isolada da rede. Supondo-se que o intervalo

especificado para a regra seja, por exemplo, de 2 horas, se o administrador do LIV

resolver reintegrar a estação de trabalho à rede antes deste intervalo, ela seria

novamente isolada. Isto ocorreria porque os registros que causaram o primeiro

isolamento ainda estariam válidos, por terem ocorrido dentro do intervalo de 2 horas

definido pela regra. Portanto, para evitar o “efeito memória”, os registros de log

assinalados como já utilizados no banco de dados são desconsiderados pelo LIV nas

análises posteriores.

Um último ponto que deve ser ressaltado é que não cabe ao Processo

Examinador do Log do Servidor de Correio verificar as conexões na porta SMTP do

servidor LIV. Padrões de propagação de código malicioso que necessitem de

observação do tráfego nesta porta devem utilizar uma regra do Processo Examinador do

Log da Firewall, descrito na próxima subseção.

3.4.7 - O Processo Examinador do Log da Firewall

O processo de exame da log da firewall é similar ao do exame do log do servidor

de correio, descrito na subseção anterior. A única diferença significativa são os atributos

utilizados na definição das regras. A Figura 3.15 apresenta o fluxograma do

funcionamento desse processo.

Os atributos utilizados nas regras do analisador do log da firewall são os

seguintes:

o Porta de Destino - Este atributo especifica a porta que será observada pela

regra do LIV. É com base no conjunto dos atributos de “porta de destino”

das regras do LIV que a firewall do Linux® é configurada para passar a

registrar em log o tráfego destinado às portas em questão. Adicionalmente,
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as consultas de banco de dados que determinarão o isolamento das estações

de trabalho da rede sempre são realizadas levando-se em conta o protocolo e

a porta de destino da regra em exame.

Processo
Examinador do
Log da Firewall

Última
Regra?

Lê regras do
servidor de banco

de dados

Assinala registros
de log do banco de
dados utilizados
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trabalho.

N

Isola estação de
trabalho.

Fim
S
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definido na

regra?

N

S

Figura 3.15. Fluxograma do Processo Examinador do Log da Firewall.

o Protocolo - Sempre utilizado em conjunto com o atributo “Porta de

Destino”, aceita os valores “UDP” e “TCP”.
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o Número Máximo de Conexões ao Servidor LIV - Estabelece o limite

máximo de tentativas de conexão originadas de um mesmo endereço IP e

destinadas ao servidor LIV utilizando a porta e o protocolo especificados

nos atributos “porta de destino” e “protocolo”. Só são consideradas as

tentativas realizadas dentro do intervalo especificado na regra. Este atributo

pode ser utilizado, por exemplo, em uma regra que rastreie conexões às

portas da rede Microsoft® para, em conjunto com a utilização do

compartilhamento armadilha, detectar a tentativa de propagação de

código malicioso para o servidor LIV.

o Número Máximo de Conexões a Endereços da Intranet - Estabelece o limite

máximo de tentativas de conexão originadas de um mesmo endereço IP e

destinadas a endereços da intranet utilizando a porta e o protocolo

especificados nos atributos “porta de destino” e “protocolo”. Só são

consideradas as tentativas realizadas dentro do intervalo especificado na

regra. Este atributo é análogo ao anterior, diferenciando-se apenas no

tocante ao destino das conexões. O número máximo de conexões deve ser

ajustado com cautela para evitar o isolamento indevido de estações de

trabalho da rede. Por fim, a aplicabilidade deste atributo tem como premissa

básica o roteamento de pacotes através do servidor LIV.

o Número Máximo de Conexões a Endereços da Internet - Estabelece o limite

máximo de tentativas de conexão originadas de um mesmo endereço IP e

destinadas a endereços da Internet utilizando a porta e o protocolo

especificados nos atributos “porta de destino” e “protocolo”. Só são

consideradas as tentativas realizadas dentro do intervalo especificado na

regra. Este é um dos mais importantes atributos para a detecção de estações

de trabalho contaminadas, pois é comum a tentativa de propagação a

endereços IP gerados de forma aleatória pelo código malicioso. Além disso,

considerando-se que os endereços alocados à intranet estejam dentro da

faixa de endereçamento privado, e caso não sejam utilizadas técnicas de

tradução de endereços de rede (NAT) na organização, não há nenhuma

razão para que uma estação da intranet tente originar uma conexão direta a

um endereço da Internet. Este é, portanto, um forte indicativo de infecção
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por vírus ou vermes, ou então da existência de algum tipo de cavalo de tróia

em execução na máquina.

o Número Máximo de Destinos Distintos - Estabelece o limite máximo de

endereços de destino distintos nas tentativas de conexão originadas de um

mesmo endereço IP na porta e no protocolo especificados nos atributos

“porta de destino” e “protocolo”. Como no caso dos atributos anteriores, só

são consideradas as tentativas realizadas dentro do intervalo especificado na

regra. Este atributo tenta detectar um padrão de comportamento freqüente

nos vírus e vermes que usam a rede como um dos vetores de propagação. É

comum que o código malicioso desses vírus e vermes obtenha a relação de

todos os endereços IP das máquinas Windows® da rede e tente conectar-se

em operações sucessivas a todas elas. Este padrão de comportamento

causará uma quantidade de destinos distintos próxima ao número de

estações de trabalho em operação na rede.

o Número Máximo de Acessos Periódicos - Capaz de detectar quando uma

determinada estação estiver tentando estabelecer conexões sucessivas a

vários endereços, na mesma porta, e o período entre as tentativas for

aproximadamente o mesmo. Busca detectar a tentativa de propagação de

códigos maliciosos que periodicamente varrem todos os endereços das

estações publicadas na rede Windows® na tentativa de infectá-las. Este

atributo é menos suscetível a falsos positivos do que o simples cômputo da

quantidade de conexões realizadas ou de destinos acessados.

o Intervalo - Define qual é a janela de tempo a ser utilizada nos demais

atributos da regra. Os comandos de seleção enviados ao banco de dados para

a verificação da ocorrência dos atributos de cada uma das regras não

considerarão registros de log ocorridos além do tempo definido no intervalo.

Uma regra não necessariamente precisa utilizar todos os atributos disponíveis.

Apenas os atributos de porta de destino, protocolo e intervalo são obrigatórios. Nos

demais, o armazenamento do valor nulo no servidor de banco de dados do LIV instrui o

analisador do log a desconsiderar o atributo em questão na regra.

Existe a possibilidade, no LIV, da exclusão de endereços específicos das

verificações realizadas nos logs da firewall e do servidor de correio. Esta exclusão pode
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ser aplicada, por exemplo, aos endereços dos controladores de domínio Windows® da

rede Microsoft®, impedindo que o tráfego de rede naturalmente mais intenso gerado por

estes servidores venha a ser interpretado pelo LIV como um padrão de comportamento

indicativo de contaminação, causando o isolamento do controlador de domínio da rede.

A construção de regras de maneira tal que o funcionamento dos controladores de

domínio fosse aceito como normal pelo LIV poderia reduzir a capacidade de detecção

de propagação de código malicioso nas estações de trabalho. De uma maneira geral,

portanto, seja pela dificuldade de adequação das regras do LIV ao padrão de tráfego dos

servidores da rede Microsoft®, seja pelos prejuízos que o isolamento de um servidor

poderia causar ao funcionamento da rede, é conveniente incluir-se na tabela de exclusão

o endereço dos servidores de rede Microsoft®, especialmente os dos controladores de

domínio.

3.4.8 - O Processo Isolador

Quatro dos processos do LIV podem solicitar o isolamento de estações de

trabalho da rede. O Processo Examinador dos Acessos ao Compartilhamento

Armadilha, o Processo Examinador dos Anexos dos E-mails, o Processo Examinador

do Log do Servidor de Correio e o Processo Examinador do Log da Firewall. O que

esses processos fazem, efetivamente, é assinalar em uma tabela do servidor de banco de

dados do LIV que uma determinada estação deve ser isolada.

A tarefa de isolamento, propriamente, é realizada pelo Processo Isolador. Com

base nos dados armazenados em banco de dados pelos demais processos, o Isolador cria

e aplica novas regras à firewall Linux® para que ela passe a rejeitar o tráfego

proveniente das estações infectadas. Adicionalmente, o Isolador reconfigura o servidor

proxy para que as estações contaminadas recebam informações sobre a condição e o

motivo do isolamento ao tentarem navegar na Internet.

A firewall Linux® também é reconfigurada pelo Processo Isolador quando há

alterações na parametrização do servidor LIV. Neste caso, a firewall será configurada

para que passe a registrar os pacotes correspondentes às regras eventualmente

adicionadas pelo administrador do LIV. O mesmo procedimento aplica-se quando uma

regra for excluída ou desativada.
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A última das funções realizadas pelo Processo Isolador é a montagem e

aplicação da lista de endereços de correio que passarão a ser rejeitados pelo servidor

SMTP, caso esta funcionalidade tenha sido habilitada pelo administrador do LIV. O

processo funciona de maneira análoga ao de isolamento. O Examinador de Anexos dos

E-mails mantém em banco de dados a relação dos correios rejeitados, cabendo ao

Isolador apenas a montagem da relação e posterior reconfiguração do servidor SMTP.

O Processo Isolador tem sua execução agendada a cada 5 minutos pelo cron do

sistema operacional Linux®. Em cada ciclo, o Isolador verifica em banco se alguma

modificação ocorreu desde a execução anterior. Se nada houver a fazer, o Isolador será

encerrado, evitando reconfigurações desnecessárias da firewall, do servidor proxy e do

servidor SMTP do LIV.

3.4.9 - O Processo Replicador

O Processo Replicador é o responsável pelo envio das informações referentes às

estações isoladas e aos e-mails rejeitados pelo servidor SMTP aos demais servidores

LIV da rede protegida. O Replicador é executado a cada 5 minutos pelo cron do Linux®.

Uma estação isolada em um dos servidores LIV da rede também o será nos

demais servidores para onde a informação for replicada. Da mesma maneira, a

informação sobre a reintegração de uma estação de trabalho, independentemente de

onde tenha sido realizada e de qual servidor tenha efetuado inicialmente o isolamento,

será enviada para todos os demais. Portanto, um servidor LIV “A” pode tomar a

iniciativa de isolar uma estação de trabalho, replicando este isolamento para o LIV “B”.

A partir deste momento, se o administrador do LIV “B” reintegrar a estação à rede, ela

também será reintegrada no LIV “A”. Não há a necessidade da reintegração ocorrer no

mesmo servidor que provocou, inicialmente, o isolamento.

Como é comum nos processo de replicação de dados, existe a possibilidade de

informações conflitantes entre os dados replicados e os existentes localmente nos

servidores. Neste caso, o Replicador considerará válido, sempre, o registro mais recente.

Para que o algoritmo de resolução de conflitos do Replicador funcione a contento, os

relógios dos diversos servidores envolvidos no processo de replicação devem estar

sincronizados. Para tal fim, podem ser utilizados serviços NTP (Network Time Protocol

[97]) nas máquinas LIV envolvidas no processo de replicação.
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3.4.10 - O Processo de Manutenção Diária

O Processo de Manutenção diária é executado pelo cron do Linux®, realizando

as tarefas a seguir:

o Remoção de arquivos de downloads mantidos em cache há mais tempo do

que o determinado na configuração do LIV;

o Remoção de arquivos mantidos em quarentena há mais tempo do que o

determinado na configuração do LIV;

o Remoção de arquivos infectados mantidos no servidor para análise há mais

tempo do que o determinado na configuração do LIV;

o Liberação automática de correios banidos do servidor SMTP há mais tempo

do que o determinado na configuração do LIV;

o Reintegração automática de estações isoladas da rede há mais tempo do que

o determinado na configuração do LIV;

o Restauração dos arquivos do compartilhamento armadilha;

o Eliminação de registros de log da firewall que não motivaram o isolamento

de estações de trabalho e que foram gerados há mais tempo do que o

determinado na configuração do LIV;

Qualquer uma das tarefas acima, exceto a restauração do compartilhamento

armadilha, pode ser desabilitada na configuração do servidor LIV. Por exemplo, caso o

administrador do LIV não deseje que as estações de trabalho da rede sejam

automaticamente reintegradas após uma determinada quantidade de dias, poderá atribuir

o valor zero ao parâmetro de configuração geral “DIASREINTEGRAESTACAO”. As

demais tarefas do Processo de Manutenção Diária também estão associadas a

parâmetros de configuração do LIV.
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Os parâmetros de configuração serão detalhados no próximo Capítulo, na seção

que tratará da interface WEB do LIV. Neste mesmo Capítulo, também são discutidos os

servidores e programas que fazem parte do LIV, como são configurados, os cuidados

que foram tomados para evitar ataques de negativa de serviço e a maneira como

interagem com os processos do SIPCOM para a implementação do mecanismo de

proteção contra códigos maliciosos.
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CAPÍTULO 4 - SERVIDORES E PROGRAMAS
UTILIZADOS

4.1 - Introdução

Neste Capítulo, apresentamos os servidores e programas utilizados pelo LIV.

Iniciamos comentando a configuração do próprio servidor Linux®, desde a distribuição

utilizada até as opções de kernel que devem estar ativas para o funcionamento da

solução. O funcionamento da firewall Linux® também é descrito nesta seção. Em

seguida, o papel desempenhado pelos servidores CIFS, HTTP, SMTP, proxy e de

banco de dados é apresentado, reservando-se ao restante do Capítulo o detalhamento do

funcionamento de um conjunto de programas auxiliares utilizados pelo LIV, tais como

antivírus, redirecionadores do servidor proxy, decodificadores MIME, e das

funcionalidades implementadas na interface WEB do servidor LIV.

4.2 - O Servidor Linux®

O LIV foi desenvolvido e encontra-se em operação em uma rede composta por

aproximadamente 6000 estações de trabalho Windows®, distribuídas em cerca de 180

redes locais interligadas entre si. Chegando-se à conclusão, conforme descrito no

Capítulo 2, que nenhuma das soluções antivírus existentes no mercado atendia às

necessidades da organização, decidiu-se pelo desenvolvimento de uma solução própria.

A definição seguinte seria sobre qual plataforma utilizar para a implementação da

solução. Para que se chegasse à conclusão de que o Linux®, neste caso, seria a melhor

alternativa, os seguintes pontos foram levados em consideração:

o Capacidade de implementação da solução sem custos de aquisição de

software;

o Possibilidade de agregação das funcionalidades da firewall do kernel Linux®

ao escopo da solução antivírus;

o Existência de outros servidores e programas para o Linux® que poderiam ser

integrados ao sistema desenvolvido, reduzindo a complexidade do problema

a ser resolvido;
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o Possibilidade de configuração e até de modificação do código dos

programas e servidores utilizados na solução;

o Existência de pessoal capacitado em Linux® na organização.

Definida a utilização do Linux®, restava a escolha de uma das distribuições

disponíveis.

4.2.1 - A Distribuição Slackware

A versão atual do LIV está implementada na distribuição Slackware 9.1 [98].

Não há, entretanto, nenhuma incompatibilidade conhecida na implementação do LIV

em outras distribuições, desde que estejam disponíveis os servidores e programas

utilizados na solução. A escolha pela Slackware baseou-se, portanto, mais na

oportunidade e conhecimento das especificidades da distribuição do que em aspectos

técnicos. A implementação de rotinas e procedimentos de instalação que tornem o LIV

funcional em outras distribuições Linux® é objeto de um dos trabalhos futuros

propostos.

É importante ressaltar que os pacotes utilizados pelo LIV não estão todos

presentes na distribuição 9.1 da Slackware. Alguns, apesar de presentes, foram

atualizados ou recompilados para permitir o suporte a opções não disponíveis na versão

existente na distribuição.

4.2.2 - O Kernel Linux®

O kernel Linux® utilizado pelo LIV é o 2.4.26. Entretanto, mais importante do

que a versão do kernel utilizada, são as opções de compilação escolhidas para gerá-lo. O

kernel fornecido com a versão 9.1 da distribuição Slackware não atende aos

requerimentos do LIV, sendo necessária uma recompilação. Na recompilação, além das

opções selecionadas em função de características de hardware do servidor, do sistema

de arquivos, etc., deve-se adicionar as opções de rede exigidas pelo LIV.

O LIV usa o Linux® como um roteador, encaminhando os pacotes de rede por

uma das quatro interfaces disponíveis, conforme apresentado na Figura 3.7,

necessitando, portanto, de suporte ao roteamento IP. Adicionalmente, várias das opções

do Netfilter do Linux® são requeridas para a implementação das funções da firewall
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utilizadas pelo LIV. A Figura 4.1 apresenta as opções de rede do kernel Linux®

necessárias ao funcionamento do LIV.

1. #
2. # NETWORKING OPTIONS
3. #
4. CONFIG_PACKET=Y
5. CONFIG_NETFILTER=Y
6. CONFIG_UNIX=Y
7. CONFIG_INET=Y
8. CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=Y
9. CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=Y
10. CONFIG_IP_ROUTE_NAT=Y
11. CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=Y
12. #
13. # IP: NETFILTER CONFIGURATION
14. #
15. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=Y
16. CONFIG_IP_NF_IPTABLES=Y
17. CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=Y
18. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=Y
19. CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK=Y
20. CONFIG_IP_NF_FILTER=Y
21. CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=Y
22. CONFIG_IP_NF_NAT=Y
23. CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=Y
24. CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=Y
25. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=Y

Figura 4.1. Opções de compilação do kernel Linux® exigidas pelo LIV.

Outras opções de rede do kernel podem ser necessárias em função de

funcionalidades requeridas por programas e serviços não relacionados ao LIV, mas que

sejam utilizados no servidor Linux®.

4.2.3 - A Firewall Linux®

A firewall implementada na máquina Linux® é a responsável pelo registro no log

do servidor dos pacotes de rede gerados pelas estações de trabalho Windows®. Somente

são registrados os pacotes relacionados com alguma das regras configuradas no servidor

LIV para a detecção de código malicioso. Posteriormente, o log do servidor será

analisado pelos processos do LIV para determinar se alguma estação de trabalho da rede

está contaminada.

A segunda função da firewall é prover o isolamento das estações de trabalho

Windows® contaminadas da rede. O isolamento não implica no bloqueio de todos os

pacotes oriundos da estação contaminada, possibilitando, por exemplo, o acesso ao

serviço de resolução de nomes (DNS), aos servidores WEB da intranet e à porta do

servidor proxy no LIV. O acesso ao DNS e ao proxy permite que o usuário da estação de

trabalho contaminada receba uma advertência no seu navegador informando sobre a

contaminação da sua máquina ao tentar acessar um site na Internet. O acesso a sites
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externos à organização permanecerá bloqueado enquanto persistir o isolamento da

estação de trabalho.

Finalmente, a firewall Linux® também é responsável pela interceptação de toda

comunicação SMTP em trânsito pelo servidor LIV. Conforme descrito na Figura 3.10,

os pacotes SMTP roteados através do servidor LIV são redirecionados para o servidor

de correio local, permitindo que os anexos eventualmente existentes nas mensagens

sejam examinados.

A Figura 4.2 ilustra algumas regras adicionadas à firewall Linux® pelo LIV.

1. #!/bin/bash
2. /usr/sbin/iptables -t filter -F INPUT
3. /usr/sbin/iptables -t filter -F FORWARD
4. /usr/sbin/iptables -t nat -F PREROUTING
5. /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --syn --dport smtp -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
6. /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport smtp -j DNAT --to-destination 10.200.1.1:25
7. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -s 10.1.2.3 -p UDP --dport domain -j ACCEPT
8. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p UDP --dport domain -d 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
9. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p UDP --dport domain -d 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
10. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p UDP --dport domain -d 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
11. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -s 10.1.2.3 -p UDP -j DROP
12. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p UDP -j DROP
13. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -s 10.1.2.3 -p TCP --dport www -j ACCEPT
14. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p TCP --dport www -d 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
15. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p TCP --dport www -d 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
16. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p TCP --dport www -d 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
17. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -s 10.1.2.3 -p TCP --dport 3128 -d 10.200.1.1 -j ACCEPT
18. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p TCP --dport 3128 -d 10.1.1.1 -j ACCEPT
19. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -s 10.1.2.3 -p TCP --syn -j DROP
20. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.2.3 -p TCP --syn -j DROP
21. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p TCP --syn --dport 135 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
22. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p TCP --syn --dport 135 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
23. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p TCP --syn --dport 139 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
24. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p TCP --syn --dport 139 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
25. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p TCP --syn --dport 445 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
26. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p TCP --syn --dport 445 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
27. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p UDP --dport 137 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
28. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p UDP --dport 137 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
29. /usr/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p UDP --dport 138 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
30. /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p UDP --dport 138 -j LOG --log-level debug --log-prefix "_LIV_"
31. /etc/rc.d/rc.firewall

Figura 4.2. Regras da firewall Linux® introduzidas pelo LIV.

O LIV utiliza-se do iptables [99] para interagir com a firewall do kernel Linux®.

Caso haja a necessidade de utilização da firewall para outras funções, além das

implementadas pelo LIV, existe a possibilidade do carregamento de um script contendo

as regras desejadas. Este script será processado sempre que o LIV reconfigurar a

firewall. As regras nele contidas serão incluídas na cadeia da firewall imediatamente

após as do LIV, através da chamada realizada na linha 31 da Figura 4.2.

Na Figura 4.2, as linhas 2 a 4 removem quaisquer regras existentes na firewall

Linux® que pudessem influenciar no comportamento do LIV. A linha 6 instrui a firewall

a substituir o endereço de destino de qualquer pacote SMTP para o endereço IP

10.200.1.1, que, no exemplo acima, é o endereço do próprio servidor LIV. As linhas 21
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a 30 ilustram a relação entre as regras adicionadas ao LIV para a detecção de estações

contaminadas na rede e a configuração da firewall para o registro dos pacotes

relacionados às regras. Os comandos das linhas 27 e 28, por exemplo, são gerados pelo

LIV como resultado da adição de uma regra com os atributos “porta de destino” igual a

137 (netbios datagram) e “protocolo” igual a UDP. Seu objetivo é configurar a firewall

para que passe a gerar um registro no log do Linux® com a prioridade zero (debug) e

adicionando a seqüência de caracteres “_LIV_” cada vez que um pacote netbios

datagram for destinado ao servidor, ou roteado através dele. Ressalte-se que a adição de

uma regra não causa o bloqueio de pacotes, apenas registra-os no log do Linux®. O

bloqueio dos pacotes poderia causar prejuízos aos serviços de rede prestados, causando,

por exemplo, a perda de conectividade com algum servidor de arquivo da rede. Caso o

administrador do LIV deseje bloquear alguma porta através da firewall Linux®, deverá

configurar o script da linha 31 da Figura 4.2.

Os registros gerados pela inserção das regras são posteriormente carregados em

banco de dados pelo “Processo Leitor de Logs” e, finalmente, analisados pelo “Processo

Examinador do Log da Firewall”, que determina, em função das regras existentes, o

isolamento das estações de trabalho aparentemente contaminadas. A importância da

atribuição de uma prioridade específica para os registros de log do LIV (zero, no caso) é

fazer com que o syslogd do Linux® separe-os em um arquivo a parte, evitando que o

“Processo Leitor de Logs” carregue no banco de dados registros gerados por outros

processos em execução no servidor Linux®. Como segurança adicional para o caso em

que haja outros processos no servidor compartilhando a mesma prioridade na geração

dos seus registros de log, a seqüência “_LIV_”, adicionada aos registros próprios do

LIV, servirá para diferenciá-los.

As linhas 7 a 20 da Figura 4.2 ilustram como a firewall é configurada para

prover o isolamento de uma estação de trabalho com endereço IP 10.1.2.3. As linhas 7 a

10 liberam o acesso ao serviço DNS tanto no próprio servidor LIV como em qualquer

outro servidor da rede. As linhas 13 a 16 permitem o acesso aos servidores WWW da

intranet. Finalmente, as linhas 17 e 18 permitem o acesso ao servidor proxy do LIV e de

um de seus parceiros, o 10.1.1.1, operando, ambos, na porta TCP 3128. O isolamento

da estação, especificamente, é realizado pelas linhas 11 - 12 e 19 - 20, que impedem

todo o tráfego de rede nos protocolos UDP e TCP, respectivamente, proveniente da

estação isolada e que não se enquadra nas regras anteriores. O tráfego do protocolo
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ICMP não é interrompido pelo isolamento da estação. Blocos semelhantes ao das linhas

7 a 20 são criados para cada uma das estações de trabalho isoladas da rede,

modificando-se, evidentemente, apenas o endereço IP originador dos pacotes.

A reconfiguração da firewall Linux® é solicitada pelos processos do LIV sempre

que ocorrer modificação nas regras para determinação das estações de trabalho

contaminadas, ou quando a listagem das estações isoladas for alterada. No processo de

reconfiguração, o LIV inicialmente cria um script como o ilustrado na Figura 4.2,

solicitando que o sistema operacional execute-o em seguida.

A Figura 4.3 ilustra como o arquivo syslogd.conf [100], responsável pela

configuração do processo que gera os logs no Linux®, deve ser ajustado para o

funcionamento com o LIV.

1. # /etc/syslog.conf
2. # For info about the format of this file, see "man syslog.conf" (the BSD man
3. # page), and /usr/doc/sysklogd/README.linux.
4. #

5. mail.* /var/adm/mail
6. mail.* /var/adm/liv.mail
7. kern.=debug /var/adm/liv.firewall
8. kern.*;kern.!=debug /var/adm/kernel

9. *.=info;*.=notice;mail.none;kern.none /usr/adm/messages
10. *.=debug;mail.none;kern.none /usr/adm/debug

11. # We don't log messages of level 'warn'. Why? Because if you're running
12. # a news site (with INN), each and every article processed generates a
13. # warning and a disk access. This slows news processing to a crawl.
14. # If you want to log warnings, you'll need to uncomment this line:
15. #*.warn /usr/adm/syslog
16. *.err;mail.none;kern.none /usr/adm/syslog

17. #
18. # This might work instead to log on a remote host:
19. # * @hostname

Figura 4.3. Arquivo syslogd.conf ajustado para o LIV.

As linhas 6 e 7 da Figura 4.3 configuram o syslogd para que gere os arquivos

“/var/adm/liv.mail” e “/var/adm/liv.firewall”. Estes dois arquivos contém,

respectivamente, os registros do servidor de correio e os registros gerados pelas regras

da firewall específicas do LIV (prioridade debug). Ambos estão constantemente sendo

processados pelo leitor de log do LIV. No caso dos registros do servidor de correio, o

syslogd gerará dois arquivos: um para o LIV e o outro (/var/adm/mail) destinado aos

processos normais de auditoria realizados no servidor Linux®.
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4.3 - Servidores Utilizados pelo LIV

O LIV utiliza vários servidores, funcionando de forma coordenada e integrada,

para implementar a estratégia de defesa contra código malicioso. O servidor CIFS é

utilizado na detecção de vermes e vírus em propagação pela rede local, o servidor

SMTP está integrado ao processo que procura por código malicioso nos anexos das

mensagens eletrônicas, o servidor proxy e o servidor HTTP participam do mecanismo

de verificação dos downloads e o servidor de banco de dados é utilizado para o

armazenamento e troca de informações entre os processos do SIPCOM e os diversos

servidores integrados ao LIV. O funcionamento desses servidores é detalhado a seguir.

4.3.1 - O Servidor CIFS

Um dos motivos da rápida disseminação de códigos maliciosos em uma rede

local Windows® é, certamente, a existência de compartilhamentos de recursos de rede

desprotegidos nas estações de trabalho. Boa parte dos vermes e vírus atuais,

principalmente os de maior capacidade de disseminação, rastreiam a rede local em

busca de compartilhamentos abertos nas estações de trabalho. Se uma estação de

trabalho possui compartilhamentos que possibilitem o acesso irrestrito de leitura e de

gravação para o disco onde o sistema operacional Windows® esteja instalado, um verme

ou vírus poderá contaminar esta estação. Ao ser infectada, a máquina torna-se um

agente de disseminação do vírus ou verme através da rede. É a contaminação por

compartilhamento de recursos.

Neste caso, a estratégia utilizada pelo LIV para detectar a tentativa de

propagação de códigos maliciosos pelos compartilhamentos da rede baseia-se na criação

do compartilhamento armadilha. Implementado através do servidor CIFS do LIV, o

compartilhamento armadilha expõe um compartilhamento de rede, publicado com o

nome “C”, permitindo acesso irrestrito de leitura e gravação. A Figura 4.4 ilustra os

arquivos expostos pelo compartilhamento armadilha do LIV na rede Microsoft®.

Tanto a estrutura de diretórios como os arquivos existentes assemelham-se aos

encontrados no disco de sistema de estações de trabalho Windows®. Como os vírus e

vermes rastreiam a rede em busca de compartilhamentos abertos, em algum momento

localizarão o compartilhamento armadilha do LIV, tentando, então, replicar-se para

lá.
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O servidor CIFS utilizado pelo LIV é o SAMBA [101], versão 3.0.0. A Figura

4.5 apresenta um fragmento do arquivo de configuração do SAMBA, “smb.conf”,

destacando as diretivas necessárias à criação do compartilhamento armadilha.

Figura 4.4. O compartilhamento armadilha do LIV.

A seção global do arquivo de configuração “smb.conf” da Figura 4.5, linhas 1 a

12, demonstra que o servidor em questão publicar-se-á na rede Windows® com o nome

“LIV”, integrando-se ao domínio “EXEMPLO” da rede Microsoft®. O domínio

“EXEMPLO” possui dois controladores, EX_DC1 e EX_DC2, com endereços

192.0.2.10 e 192.0.2.11, respectivamente. O controlador EX_DC1 também atua como

servidor WINS da rede Microsoft®. O SAMBA está instruído, através da linha 8, a

mapear os acessos realizados sem o fornecimento de credenciais válidas para a conta

guest, facilitando o acesso dos códigos maliciosos ao compartilhamento armadilha.
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Por segurança, a linha 5 do fragmento do arquivo de configuração da Figura 4.5 instrui

o servidor CIFS a utilizar apenas a interface da intranet (192.0.2.0/22) para a publicação

do compartilhamento armadilha. Isto evita que o tráfego oriundo da Internet degrade

o desempenho do servidor CIFS. Além disso, ressalte-se que não há razão para a

publicação do compartilhamento armadilha nas demais interfaces de rede do LIV,

visto que apenas as máquinas da intranet da organização podem ser isoladas.

1. [global]
2. workgroup = EXEMPLO
3. netbios name = LIV
4. server string = Linux Integrated Viruswall
5. interfaces = 192.0.2.0/255.255.252.0
6. security = DOMAIN
7. encrypt passwords = Yes
8. map to guest = Bad Password
9. password server = EX_DC1, EX_DC2
10. username map = /etc/samba/private/smbalias
11. wins server = EXEMPLO:192.0.2.10
12. remote announce = 192.0.2.10/EXEMPLO 192.0.2.11/EXEMPLO

13. [C]
14. comment = Compartilhamento Armadilha do LIV
15. path = /usr/local/liv/armadilha
16. admin users = nobody
17. read only = No
18. guest ok = Yes
19. root postexec = /home/teobaldo/liv/cifs %I &

Figura 4.5. Fragmento do arquivo de configuração do servidor CIFS, smb.conf, destacando as diretivas
necessárias à criação do compartilhamento armadilha.

O compartilhamento armadilha é criado pelas linhas 13 a 19 do fragmento do

arquivo “smb.conf” representado na Figura 4.5. As linhas 16 a 18 garantem a permissão

de acesso para escrita e leitura no compartilhamento armadilha mesmo sem o

fornecimento de credenciais válidas no domínio Microsoft® do qual o servidor é

membro. Pela linha 19, o servidor CIFS é instruído a executar um processo do LIV

sempre que um acesso ao compartilhamento armadilha for encerrado. Esse processo

tem como objetivo rastrear o diretório onde os arquivos do compartilhamento

armadilha estão armazenados em busca de código malicioso. Caso seja encontrado

código malicioso, o endereço IP da estação de trabalho que realizou o acesso será

isolado. O LIV restaura os arquivos do compartilhamento armadilha periodicamente,

via tarefa agendada no cron do Linux®, ou após ser detectada a existência de código

malicioso.
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4.3.2 - O Servidor SMTP

Algumas das últimas grandes infestações de códigos maliciosos, tais como o

W32/Bugbear.B Worm [102], o W32/Sobig.F Worm [103], o W32/Swen.A Worm [104] e

o W32/Mimail Virus [105], utilizaram-se do correio eletrônico como principal meio para

difundirem-se rapidamente pela Internet. O W32/Bugbear.B é capaz de infectar uma

estação de trabalho apenas pela visualização da mensagem, explorando uma

vulnerabilidade dos clientes de correio OutLook® e o OutLook Express® [106]. Já o

W32/Swen.A Worm envia um e-mail solicitando que o usuário atualize programas do

sistema operacional Windows® executando o código do verme, anexado à mensagem. A

Figura 4.6 reproduz a mensagem a enviada pelo W32/Swen.A Worm.

Figura 4.6 Mensagem enviada pelo W32/Swen.A .
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O funcionamento do servidor SMTP, portanto, deve ser monitorado pelo LIV

para impedir o ingresso de código malicioso na rede protegida. A idéia, apresentada na

Figura 3.11 do Capítulo anterior, é permitir a verificação de cada um dos anexos das

mensagens antes de remetê-las aos destinatários finais. O LIV utiliza o Sendmail

8.12.10 [107] como servidor SMTP. A preferência pela utilização do Sendmail recaiu

principalmente na facilidade de integração com o LIV, realizada sem a alteração do

código do servidor.

Para que o Sendmail funcione com o LIV, a configuração padrão do programa

deve ser modificada. A primeira modificação, de crucial importância, é a alteração na

maneira como o Sendmail entrega as mensagens. Por padrão, o Sendmail tenta entregar

os correios tão logo sejam recebidos, mantendo em fila somente os que, por algum

motivo, não puderem ser remetidos nesta oportunidade. Esse comportamento padrão

impediria que o LIV verificasse as mensagens recebidas. A alteração realizada objetiva,

portanto, modificar este comportamento padrão, acrescentando a opção

“DeliveryMode=q” na linha que inicializa o Sendmail. Desta maneira, o Sendmail

sempre armazenará em fila os correios recebidos, tentando remetê-los em intervalos

regulares. Esta primeira fila, onde o Sendmail armazena os correios recebidos, é

chamada de fila de entrada do LIV.

A segunda alteração, também realizada no comando de inicialização do

Sendmail, consiste em aumentar o intervalo de tratamento da fila de entrada do valor

padrão de 25 minutos para 1 dia. O aumento no intervalo não causará atrasos no envio

das mensagens, pois é o Processo Analisador dos Anexos dos E-mails, descrito na

subseção 3.4.5 do Capítulo anterior, quem efetuará o processamento dos correios em

fila, enviando-os imediatamente após a verificação dos anexos.

O Processo Analisador dos Anexos dos E-mails move os correios da fila de

entrada para uma outra fila, chamada de fila de saída, tão logo tenha verificado seus

anexos . Para cada correio acrescentado à fila de saída, um novo processo do Sendmail é

criado para processá-la. Adicionalmente, processos do Sendmail são disparados em

intervalos regulares através do agendador de tarefas do sistema operacional para tratar

os correios que, por algum motivo, não puderam ser entregues no momento do ingresso

na fila de saída.
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As outras alterações na configuração do Sendmail são feitas no arquivo

sendmail.cf . A Figura 4.7 apresenta um arquivo de macro m4 [108] usado para facilitar

a geração do arquivo sendmail.cf utilizado pelo LIV.

As linhas mais importantes para a geração do sendmail.cf do LIV no arquivo da

Figura 4.7 são a 26 e a 27. A configuração da linha 26 permitirá ao LIV manipular

dinamicamente um banco de dados de endereços de correio, instruindo o Sendmail a,

por exemplo, rejeitar mensagens de um remetente na Internet que estiver enviando

código malicioso.

1. include(`../m4/cf.m4')
2. VERSIONID(`linux for smtp-only setup')dnl
3. OSTYPE(linux)
4. define(`confSMTP_LOGIN_MSG', `[$j LIV - Linux Integrated Viruswall; $b]')dnl
5. define(`confTO_CONNECT', `1m')dnl
6. define(`confTO_ICONNECT', `1m')dnl
7. define(`confTO_INITIAL', `30s')dnl
8. define(`confTO_HELO', `30s')dnl
9. define(`confTO_MAIL', `1m')dnl
10. define(`confTO_RCPT', `30s')dnl
11. define(`confTO_DATAINIT', `30s')dnl
12. define(`confTO_DATABLOCK', `1m')dnl
13. define(`confTO_DATAFINAL', `2m')dnl
14. define(`confTO_RSET', `10s')dnl
15. define(`confTO_QUIT', `15s')dnl
16. define(`confTO_MISC', `10s')dnl
17. define(`confTO_COMMAND', `15s')dnl
18. define(`confTO_IDENT', `5s')dnl
19. define(`confTO_QUEUERETURN',`5d')dnl
20. define(`confTO_QUEUEWARN',`4h')dnl
21. define(`confMAX_RCPTS_PER_MESSAGE',`30')dnl
22. define(`confSMTP_MAILER_MAX',`4194304')dnl
23. define(`confMAX_MESSAGE_SIZE',`4194304')dnl
24. FEATURE(nouucp,`reject')dnl
25. FEATURE(always_add_domain)dnl
26. FEATURE(access_db)dnl
27. FEATURE(`mailertable', `hash /etc/mail/mailertable')dnl
28. FEATURE(use_cw_file)dnl
29. MAILER(local)dnl
30. MAILER(smtp)dnl

Figura 4.7. Arquivo de macro (m4) utilizado para a geração do sendmail.cf.

A configuração da linha 27 é necessária para que o Sendmail mantenha em

banco de dados a relação dos domínios internos da organização e seus respectivos

servidores SMTP. Como o LIV atua como intermediário necessário das comunicações

SMTP destinadas à rede protegida, neste banco de dados (mailertable) estará a

informação sobre qual será o servidor SMTP da organização para onde a mensagem

deverá ser encaminhada logo após o exame dos anexos.

Como o servidor SMTP do LIV envia uma grande quantidade de mensagens,

um ponto que deve ser analisado é a possibilidade de ataques de negativa de serviço.

Estes ataques consistiriam do envio intencional de correios contendo código malicioso,
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ou arquivos cujas extensões não fossem aceitas pelo LIV, com a finalidade de provocar

a geração de e-mails de advertência reportando a remoção dos arquivos aos remetentes e

aos destinatários das mensagens. Duas estratégias foram utilizadas para minimizar essa

possibilidade. A primeira, realizada na própria linha de inicialização do Sendmail,

através dos parâmetros “-O MaxDaemonChildren=20” e

“-O ConnectionRateThrottle=1”, limita, respectivamente, o número máximo de

processos do Sendmail que podem estar em execução simultaneamente no servidor (20,

neste caso específico) e a taxa de criação de novos processos (1 por segundo). Esses

parâmetros, em conjunto, impedem que uma grande quantidade de solicitações de envio

de correio em um curto intervalo de tempo venha a paralisar o funcionamento do

servidor SMTP, ou mesmo o servidor LIV. Os valores indicados para os dois

parâmetros são atualmente utilizados na rede onde o LIV foi implementado, sendo

suficientes para o processamento de 18.889 mensagens por dia, em média, com um

atraso de processamento da ordem de alguns segundos.

Além disso, como o Sendmail está programado para enfileirar todas as

mensagens para que sejam posteriormente analisadas pelo Processo Examinador dos

Anexos dos E-mails, um eventual surto de correios causará apenas o crescimento

temporário da fila de entrada, mas não será capaz de impedir o funcionamento do

servidor SMTP. Note-se que as mensagens de advertência reportando o funcionamento

do filtro de correio do LIV só são geradas depois que o registro de log indicando a

chegada de um novo correio é processado pelo Leitor de Logs e analisado pelo

Examinador dos Anexos. Só então as mensagens de advertência sobre o funcionamento

do filtro de correio são geradas. Conforme descrito na subseção 3.4.4, o LIV controla

dinamicamente a quantidade de Processos Leitores de Log, garantindo tanto a

adequação do número de processos à carga de mensagens do servidor como, por outro

lado, impedindo a criação de uma quantidade de tarefas tal que venha a comprometer o

funcionamento do servidor LIV como um todo. Portanto, o efeito de um eventual surto

de correios contendo código malicioso, ou arquivos anexos que seriam removidos pelo

LIV, seria a introdução de um atraso no processamento das mensagens decorrente do

crescimento da fila de entrada.

A segunda medida de segurança contra ataques de negativa de serviço pode ser

aferida na Figura 4.7, linhas 4 a 23. Lá são estabelecidos valores limite de tempo para a

conclusão de diversos dos comandos do protocolo SMTP, impedindo que várias
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conexões sejam abertas e mantidas em ociosidade com o intuito de provocar o

crescimento na quantidade de processos do Sendmail. Por fim, a limitação do tamanho

das mensagens, imposta pelas linhas 22 e 23 do arquivo da Figura 4.7, impede que

mensagens muito longas ocupem demasiadamente os processos do servidor SMTP. O

limite em 4 megabytes foi solicitado pela organização onde o LIV foi desenvolvido.

4.3.3 - O Servidor Proxy

O LIV é empregado para proteger estações de trabalho Windows® em uma

intranet. Para tal, as estações da intranet devem utilizar uma das faixas de endereços

reservada para uso em redes privadas, como a 10.0.0.0/8. As máquinas endereçadas

nesta faixa são incapazes de estabelecer uma conexão TCP/IP direta destinada à

Internet. Por este motivo, a utilização de um servidor proxy ou de técnicas de tradução

de endereços torna-se condição necessária para que uma estação possa, por exemplo,

contatar um servidor WWW na Internet.

Considerando-se, portanto, que o servidor proxy estará sendo constantemente

acessado pelos usuários da rede nas operações de navegação na Internet, o LIV utiliza-o

como um canal de comunicação sempre que necessitar informar da contaminação de

uma máquina. Examinando-se novamente a Figura 4.2, especificamente as linhas 17 e

18, verifica-se que a operação de isolamento de uma estação infectada não impede a

comunicação com os servidores LIV (10.200.1.1 e 10.1.1.1) nas portas utilizadas pelo

proxy (3128). Esta exceção possibilita que as estações isoladas recebam mensagens dos

servidores LIV informando da condição de isolamento ao tentarem navegar na Internet.

A Figura 4.8 apresenta a página exibida ao usuário de uma estação de trabalho

contaminada ao tentar acessar um site na Internet via servidor proxy do LIV.
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Figura 4.8. Página exibida quando uma estação isolada tenta acessar um site externo via proxy.

A página apresentada contém informações gerais sobre o processo de isolamento

e sobre o motivo que levou o LIV a isolar aquela estação em particular. Adicionalmente,

o site do LIV instrui o usuário da estação de trabalho sobre os procedimentos que

devem ser tomados para que a máquina possa ser reintegrada à rede. Arquivos de

atualização dos antivírus mais comuns para o ambiente Windows® também são obtidos

diretamente no site do LIV, pois não haveria, em função do isolamento, como o usuário

efetuar downloads na Internet.

O servidor proxy utilizado pelo LIV é o squid [109], versão 2.5.STABLE4. As

configurações necessárias ao funcionamento integrado do squid com o LIV estão

divididas em dois blocos: o primeiro, apresentado na Figura 4.9, demonstra as

alterações necessárias para que o squid passe a comunicar o isolamento das estações de

trabalho contaminadas da rede. O segundo, apresentado na Figura 4.10, faz com que o
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squid acione o LIV sempre que o download de um arquivo considerado perigoso for

requisitado por uma estação.

1. Forwarded-For on
2. acl minharede src 10.0.0.0/255.0.0.0 127.0.0.1
3. acl virus src "/usr/local/squid/etc/virus"
4. acl liberados dstdomain nome.do.servidor.web.do.liv
5. deny_info http://nome.do.servidor.web.do.liv virus
6. http_access allow liberados
7. http_access deny virus
8. http_access allow minharede
9. http_access deny all

Figura 4.9. Configuração do squid, realizada no arquivo squid.conf, para que o LIV passe a informar o
isolamento das estações de trabalho contaminadas na rede local.

O squid trabalha com listas de controle de acesso (Access Control Lists - ACLs)

que podem ser configuradas para verificar, por exemplo, o endereço de origem da

estação cliente, ou o domínio de destino de uma requisição. Para que seja feita a

integração entre o squid e o LIV, três listas de controle de acesso são criadas, conforme

apresentado nas linhas 2 a 4 da Figura 4.9.

Sempre que uma estação de trabalho é isolada ou removida do isolamento, o

LIV atualiza um arquivo, /usr/local/squid/etc/virus, no exemplo da Figura 4.9 (linha 3),

contendo a lista de todos os endereços IP das estações de trabalho atualmente isoladas

da rede. Este arquivo é utilizado para alimentar a ACL virus do squid, que impedirá a

navegação destas estações. Após cada atualização do arquivo, o LIV solicitará que o

squid leia novamente os seus arquivos de configuração para que tome conhecimento da

alteração realizada.

As linhas 6 a 9 do arquivo da Figura 4.9 utilizam as ACLs definidas nas linhas 2

a 4 para que liberem ou impeçam o acesso às páginas requisitadas pelas estações de

trabalho. A linha 6, em conjunto com a ACL liberados definida na linha 4, faz com que

o acesso ao servidor WEB do LIV seja permitido independentemente da condição de

isolamento das estações. Como as diretivas “http_access” são avaliadas pelo squid na

ordem em que estão no arquivo de configuração, e a diretiva que possibilita o acesso ao

site do LIV é a primeira, a página da Figura 4.8 estará disponível mesmo às estações

isoladas.

A linha 7 do fragmento do arquivo squid.conf apresentado na Figura 4.9 é a que

efetivamente impede que as estações isoladas naveguem na Internet. Sempre que uma

ACL impedir o atendimento de uma requisição, o squid permite que seja enviada uma

página ao cliente informando dos motivos da negativa. A diretiva “deny_info” da linha 5
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é a que instrui o squid a apresentar a página da Figura 4.8 quando a ACL virus impedir

a navegação das estações isoladas.

A outra função desempenhada pelo squid no LIV é a proteção da rede contra

downloads potencialmente perigosos realizados pelos usuários. Para que esta função

seja realizada, o squid usa um programa redirecionador. O programa redirecionador é o

responsável pela análise das URLs solicitadas pelos clientes, modificando-as, quando

necessário, para que apontem para outro local. Desta maneira, quando o redirecionador

detectar que uma URL solicitada apontar para, por exemplo, um arquivo executável

(URL terminada em “.exe”), a solicitação será redirecionada para o site do LIV, onde

um script efetuará o download do arquivo para o servidor, verificará a existência de

código malicioso e, caso nada seja encontrado, encaminhará o arquivo para a estação

solicitante. A configuração do programa redirecionador e detalhes do funcionamento do

script responsável pela análise dos downloads serão apresentados nas seções 4.4.2 e

4.4.3, respectivamente. A Figura 4.10 apresenta a configuração realizada no arquivo

squid.conf para que o servidor proxy passe a utilizar o programa redirecionador squirm

[110].

1. redirect_program /usr/local/squirm/bin/squirm
2. redirect_children 10

Figura 4.10. Configuração do squid para que seja utilizado o programa redirecionador squirm.

Para minimizar o problema representado pelo acúmulo de serviços no LIV, é

possível executar o squid em um outro servidor Linux®. Neste caso, um processo

adicional do LIV, denominado Isolamento Remoto, deve ser agendado no cron do novo

servidor. Sua função é, em intervalos periódicos, conectar-se via rede ao banco de dados

do servidor LIV para verificar se houve alteração na lista de estações isoladas. Sendo

detectada alguma alteração, o processo de isolamento remoto reconstrói o arquivo

/usr/local/squid/etc/virus e reinicia o servidor proxy.

4.3.4 - O Servidor HTTP

O LIV utiliza um servidor HTTP para possibilitar a sua configuração via WEB,

para a disponibilização de consultas e estatísticas aos usuários da rede protegida e para

auxiliar no processo de proteção dos downloads, conforme descrito nas seções 3.4.1 e

4.3.3. O servidor HTTP utilizado é o Apache [111], versão 2.0.47. O servidor Apache

trabalha em conjunto com um módulo PHP [112], versão 4.3.3, responsável pela
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interpretação de scripts usados pela interface WEB. A biblioteca JpGraph [113] do

PHP, versão 1.13, é utilizada para a geração de gráficos dinâmicos. Um exemplo do

funcionamento conjunto do Apache e do PHP é apresentado na Figura 4.11, onde é

exibida a tela principal utilizada pelo administrador do LIV para a sua configuração,

implementada em PHP.

Figura 4.11. Tela de identificação solicitada para autorizar o ingresso na seção de administração do
servidor LIV.

O acesso às funções administrativas do LIV é restrito a estações e usuários

predeterminados. O controle de acesso das estações é realizado pelo servidor Apache,

tendo como base o endereço IP originador das requisições HTTP. Caso a estação de

trabalho esteja autorizada a acessar o diretório do servidor onde estão implementadas as

funções administrativas do LIV, será então solicitada a identificação do administrador.

A identificação fornecida é diretamente repassada pelo LIV para a rotina responsável

pelo login no servidor de banco de dados. O LIV, portanto, não mantém tabela de

usuários para o controle de acesso, delegando esta tarefa ao servidor de banco de dados.

Para agilizar o trabalho de gerenciamento do LIV, a interface WEB contém scripts que

auxiliam a administração dos usuários do servidor de banco de dados.
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Todas as rotinas de acesso a banco de dados do LIV foram modeladas usando

instruções do PHP imunes a ataques de SQL injection [114]. Outra consideração de

segurança implementada diz respeito ao servidor Apache. Para que não haja a

possibilidade de ataques ao servidor oriundos da Internet, o site do LIV só está

disponível para acessos realizados da intranet.

A Figura 4.12 apresenta um fragmento do arquivo de configuração do Apache,

httpd.conf, adaptado para o funcionamento integrado ao LIV.

1. LoadModule php4_module modules/libphp4.so
2. AddType application/x-httpd-php .php .phtml
3. AddType application/x-httpd-php-source .phps
4. NameVirtualHost 192.0.2.1:80
5. <VirtualHost 192.0.2.1:80>
6. ServerAdmin root@liv.exemplo
7. DocumentRoot /var/liv/htdocs
8. ServerName liv.exemplo
9. ErrorLog logs/liv-error_log
10. CustomLog logs/liv-access_log common
11. <Directory "/var/liv/htdocs/">
12. AllowOverride All
13. </Directory>
14. ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/liv/cgi-bin/"
15. </VirtualHost>

Figura 4.12. Fragmento do arquivo de configuração do Apache contendo as adaptações requeridas pelo
LIV.

As linhas 1 a 3 do fragmento de arquivo da Figura 4.12 são necessárias ao

funcionamento do PHP no servidor Apache. Já as linhas 4 a 15 implementam um

servidor virtual baseado em nomes, permitindo a coexistência de vários sites no mesmo

servidor Apache. No caso apresentado na Figura 4.12, o nome de domínio do servidor

LIV será o liv.exemplo, apontando para o endereço 192.0.2.1. Evidentemente, o servidor

DNS da organização deve conter um apontamento para o host liv na zona exemplo. A

linha 7 do fragmento do arquivo de configuração informa ao servidor Apache a

localização dos arquivos do site do LIV, ao passo que a linha 14 aponta para um

diretório específico para a execução de scripts. Ela é requerida para o funcionamento do

script responsável pela análise dos downloads realizados, descrito posteriormente na

subseção 4.4.3.

As linhas 11 a 13 do fragmento apresentado na Figura 4.12 permitem que um

arquivo existente no diretório onde estão armazenadas as páginas do site adicione ou

modifique configurações do servidor Apache. Por padrão, este arquivo é denominado

“.htaccess”. Uma de suas utilizações é a de restringir o acesso ao diretório onde estão

armazenados os scripts administrativos do LIV a determinadas estações. A Figura 4.13
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apresenta um modelo de arquivo “.htaccess” para o diretório

/var/liv/htdocs/administracao .

1. Order Allow,Deny
2. Allow from 192.0.2.13 192.0.2.14
3. ErrorDocument 403 /erros/acessonegado.php

Figura 4.13. Exemplo de arquivo “.htaccess” para o diretório contendo os scripts administrativos do
LIV.

As linhas 1 e 2 do arquivo da Figura 4.13 restringem o acesso ao site contendo

os scripts de administração do LIV apenas às estações 192.0.2.13 e 192.0.2.14.

As modificações necessárias na configuração padrão do módulo PHP dizem

respeito ao controle de sessões. Para o correto funcionamento da interface WEB do LIV

é necessária a ativação do parâmetro session.auto_start no arquivo php.ini.

Adicionalmente, é recomendável o estabelecimento de um limite máximo para o

parâmetro session.cookie_lifetime após o qual, caso a sessão permaneça inativa, o

administrador do LIV terá que se identificar novamente.

4.3.5 - O Servidor de Banco de Dados

O LIV utiliza um servidor de banco de dados para efetuar o armazenamento dos

logs da firewall, do servidor de correio, do servidor CIFS e dos downloads realizados.

Informações sobre as regras de isolamento, sobre o desempenho do servidor, sobre os

parceiros LIV e sobre os roteadores existentes na rede, dentre outras, também são

armazenadas. Os vários processos do servidor LIV utilizam as informações do banco de

dados para decidir sobre o isolamento ou não das estações de trabalho da rede.

No processo de escolha do banco de dados a ser utilizado pelo LIV, dois

programas foram cogitados: o MySQL® [115] e o PostgreSQL [116]. Apesar de uma

análise mais aprofundada desses e de outros sistemas gerenciadores de banco de dados

estar fora do escopo deste trabalho, levou-se em conta no processo de escolha as

informações disponíveis sobre a performance dos dois programas. Neste quesito, em

particular, há algum consenso em favor do MySQL® [117, 118]. Como o LIV efetua a

leitura do log do Linux® carregando-o em banco de dados, cada pacote de rede que se

encaixe em uma das regras programadas pelo administrador gerará um comando SQL

de inserção. A performance do sistema gerenciador de banco de dados é, portanto,

crítica para o desempenho do servidor. Por esse motivo, optou-se, no LIV, pelo uso do
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MySQL®, versão 4.0.15, usando tabelas transacionais InnoDB® [119], que incorporam

características como controle de transações, lock de linha, chaves estrangeiras e backup

com o banco aberto ao MySQL®.

O MySQL® mostrou-se suficientemente estável e veloz para a utilização com o

LIV. Em um dos servidores atualmente em produção, o LIV manipula

aproximadamente 9 milhões de registros na sua tabela de log da firewall, acumulados

em cerca de três meses de operação, sem que haja degradação considerável de

performance. Detalhes sobre os resultados advindos das informações catalogadas no

banco de dados do LIV serão discutidos no próximo Capítulo.

O modelo do banco de dados utilizado é apresentado nas Figuras 4.14 e 4.15,

sendo referenciado tão somente com o intuito de facilitar o entendimento sobre a

maneira como o LIV armazena e trata as informações. A Figura 4.14 apresenta as

tabelas auxiliares do sistema e a 4.15 o restante do modelo.

A tabela Geral contém todos os parâmetros de configuração utilizados pelos

programas do SIPCOM, com exceção, logicamente, do usuário e senha de acesso ao

banco de dados, obtidos de um arquivo texto. Os parâmetros são ajustados através da

interface WEB do LIV, sendo detalhados na seção 4.5 deste Capítulo. As tabelas

relacionadas DesempenhoHeader e DesempenhoDetalhe armazenam as informações

obtidas pelo Processo Coletor de Informações de Desempenho. Na tabela

DesempenhoHeader, são guardadas as informações sobre uso de memória e de recursos

de processamento do servidor LIV. Na tabela DesempenhoDetalhe, quanto cada

processo em execução durante uma amostragem está consumindo de recursos de

processamento. A tabela ExclusaoIsolamento é importante para a redução da ocorrência

de falsos positivos. Nela devem estar relacionados os endereços de todos os servidores

Windows® da rede protegida, bem como o de estações de trabalho que geram padrões de

tráfego atípicos. Além de evitar que os servidores e estações relacionados na tabela

ExclusaoIsolamento sejam isolados, o LIV desconsiderará, para efeito de isolamento,

todo o tráfego de rede gerado ou destinado a esses endereços.
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Figura 4.14. Modelo do banco de dados do LIV. Tabelas auxiliares e isoladas.

Com a inclusão dos endereços dos servidores na tabela de exclusão de

isolamento, o administrador do LIV pode definir os padrões de tráfego suspeitos

levando em conta apenas a comunicação entre estações de trabalho, sem a preocupação

de considerar nas regras criadas as especificidades do tráfego gerado, por exemplo, por

controladores de domínio da rede Microsoft®. Já a inclusão de endereços de estações de

trabalho na tabela de exclusão deve contemplar as máquinas que geram com freqüência

padrões de tráfego que ocasionariam um falso positivo. Usuários que remetem grandes

quantidades de mensagens eletrônicas em um curto intervalo de tempo é um dos

exemplos de utilização da exclusão de isolamento. Finalmente, a tabela Roteador

relaciona as diversas subredes da organização com os roteadores departamentais aos

quais estão interligadas. Esta tabela é consultada pelo módulo isolador externo para

efetuar o isolamento da estação de trabalho no roteador correspondente.
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Na Figura 4.15, o restante do modelo é apresentado. A tabela Isolamento contém

a relação das estações isoladas da rede. O motivo do isolamento é dado pelo

relacionamento com outras tabelas, através das chaves estrangeiras IsolamentoRemoto,

IsolamentoFirewall, IsolamentoCIFS, IsolamentoEmail e IsolamentoMensagem.

Apenas uma dessas colunas pode conter um valor não nulo em cada isolamento. A

relação entre as colunas e o motivo do isolamento é descrita a seguir:

o IsolamentoRemoto - Quando o isolamento for solicitado por outro servidor LIV

da rede;

o IsolamentoFirewall - Quando a estação isolada violar uma das regras da firewall

definidas pelo administrador do LIV;

o IsolamentoCIFS - Quando a estação isolada copiar código malicioso para o

compartilhamento armadilha do LIV;

o IsolamentoEmail - Quando a estação isolada violar uma das regras do servidor

de correio definidas pelo administrador do LIV;

o IsolamentoMensagem - Quando a estação isolada tentar enviar um correio

contendo código malicioso em um dos seus anexos.

As tabelas LogFirewall, LogDownload, LogEmail e LogCIFS registram,

respectivamente, os pacotes de rede relacionados com as regras da firewall configuradas

no LIV, os downloads realizados na rede protegida, os acessos ao servidor de correio do

LIV e os acessos ao compartilhamento armadilha. Caso um determinado arquivo

obtido via servidor proxy do LIV esteja contaminado, o código malicioso é catalogado

na tabela Virus. Comportamento semelhante ocorre se uma estação de trabalho inserir

algum código malicioso no compartilhamento armadilha. Neste caso, adicionalmente,

a estação de trabalho será isolada através da adição de um novo registro na tabela

Isolamento com a chave estrangeira IsolamentoCIFS apontando para o registro na tabela

LogCIFS que provocou o isolamento.
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Figura 4.15. Modelo do banco de dados do LIV (continuação).

As tabelas PadraoFirewall e PadraoEmail contêm as regras introduzidas pelo

administrador do LIV para a definição de padrões suspeitos no tocante ao tráfego de

rede e aos acessos ao servidor de correio, respectivamente. Os processos analisadores de

log utilizam as informações dessas duas tabelas na busca pela ocorrência de padrões nos

registros armazenados em LogFirewall e em LogEmail. Se algum padrão for

encontrado, a estação de trabalho será isolada da rede através da adição de uma nova

entrada na tabela Isolamento com a chave estrangeira IsolamentoFirewall ou

IsolamentoEmail apontando para o registro na tabela de definição de padrões que

motivou o isolamento.

Os anexos dos correios direcionados ou interceptados pelo servidor LIV são

analisados quanto à presença de código malicioso. As tabelas Destinatario e Anexo

relacionam-se com a tabela LogEmail por conter a lista de destinatários e a relação dos
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anexos de uma determinada mensagem. Se um determinado anexo estiver infectado, as

informações da tabela Virus são inicialmente atualizadas. Em seguida, a estação da rede

local é isolada através da adição de uma entrada na tabela Isolamento com o a chave

estrangeira IsolamentoMensagem apontando para o registro de LogEmail

correspondente à mensagem. Caso o remetente do correio não esteja usando uma

estação da rede protegida e se a lista de restrição do servidor SMTP tiver sido ativada

pelo administrador do LIV, o endereço eletrônico de origem é acrescentado à tabela

EmailBanido.

Além da verificação contra código malicioso, os anexos dos correios também

são analisados em busca de arquivos contendo extensões consideradas perigosas pelo

administrador do LIV. A lista das extensões banidas é armazenada na tabela Extensoes.

Se um arquivo for removido da mensagem por conter uma extensão perigosa, a chave

estrangeira IdExtensao é atualizada na tabela Anexo para que aponte para o registro que

motivou a sua remoção em Extensoes.

Por fim, a tabela Parceiro é consultada periodicamente pelo Processo Replicador

do LIV para que as modificações em Isolamento e EmailBanido sejam enviadas para os

outros servidores da rede. Somente os isolamentos ou reintegrações de estações e

endereços de correio ocorridos após a última execução do Processo Replicador são

enviados aos servidores parceiros. Adicionalmente, caso o isolamento de uma estação

seja requisitado por outro servidor LIV da rede, o código deste servidor é consultado na

tabela Parceiro, sendo introduzido na chave estrangeira IsolamentoRemoto no novo

registro que será criado na tabela Isolamento.

4.4 - Programas e Scripts Auxiliares do LIV

Os programas e scripts apresentados nesta seção são executados pelos processos

do SIPCOM ou pelos servidores integrados ao LIV para a realização de tarefas

auxiliares, detalhadas a seguir.

4.4.1 - O Scanner Antivírus

Seguindo procedimentos adotados em outras aplicações, como o AMaVis, o LIV

utiliza um scanner externo para procurar códigos maliciosos nos arquivos anexados a

mensagens eletrônicas. Entretanto, como não está restrito à filtragem de correios, o LIV
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também utiliza o scanner em outros processos, como nos exames dos downloads e dos

arquivos do compartilhamento armadilha.

O LIV não impõe restrições significativas ao tipo de scanner utilizado, desde

que, evidentemente, possua versão para o Linux® e seja capaz de detectar código

malicioso para o ambiente Windows®. A única exigência realizada é que o scanner

indique na saída padrão ou através de erros o nome do código malicioso encontrado, e

que o LIV seja capaz de recuperar esta informação para atualização das estatísticas

internas. O scanner sempre é executado pelo LIV através de chamadas a scripts do

shell. Esses scripts direcionam a saída padrão e os erros para um arquivo de texto

temporário, posteriormente examinado pelo LIV. Os scripts de chamada podem ser

facilmente adaptados em função do produto utilizado. Adaptações na máscara usada

para buscar o nome do código malicioso no arquivo de texto gerado também podem ser

necessárias.

Há, entretanto, recomendações que devem ser observadas no processo de

escolha do scanner a ser utilizado pelo LIV:

o É recomendável que o scanner escolhido possua mecanismos de atualização

automática das definições de código malicioso. Essas atualizações devem estar

disponíveis diariamente;

o O scanner deve ser capaz de procurar por código malicioso existente nos

arquivos comprimidos;

o Caso seja possível, o scanner deve reparar os arquivos infectados.

Uma vez definida a escolha por um produto, deve-se evitar, na medida do

possível, substituições, pois o nome utilizado para catalogar os códigos maliciosos varia

bastante entre os diversos scanners. Trocas poderiam, portanto, tornar confusas as

estatísticas mantidas pelo LIV, catalogando o mesmo código malicioso com nomes

distintos.

4.4.2 - O Redirecionador do Servidor Proxy

O LIV utiliza o redirecionador squirm para tornar possível a análise dos

downloads realizados pelos usuários da rede protegida. A configuração do squirm é

apresentada na Figura 4.16.
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1. abortregexi (^http://.*/webmail\.exe$)
2. abortregexi (^http://192\.0\.2\.10/.*)
3. abortregexi (^http://liv\.exemplo/.*)
4. abortregexi (^http://.*\.windowsupdate\.com/.*)
5. abortregexi (^http://.*\.microsoft\.com/.*)
6. abortregexi (^http://.*\.symantecliveupdate\.com/.*)
7. abortregexi (^.*hotmail\.com$)
8. regexi (^.*\.zip$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
9. regexi (^.*\.exe$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
10. regexi (^.*\.com$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
11. regexi (^.*\.pif$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
12. regexi (^.*\.bat$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
13. regexi (^.*\.cmd$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
14. regexi (^.*\.scr$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
15. regexi (^.*\.eml$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
16. regexi (^.*\.doc$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
17. regexi (^.*\.dot$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
18. regexi (^.*\.xls$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
19. regexi (^.*\.ppt$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1
20. regexi (^.*\.mdb$) http://liv.exemplo/cgi-bin/viralator.cgi?url=\1

Figura 4.16. Arquivo squirm.patterns, contendo configuração do redirecionador.

As linhas 1 a 7 do arquivo squirm.patterns apresentado na Figura 4.16 instruem

o redirecionador a permitir o acesso a algumas URLs sem redirecioná-las. Entre os sites

em que o redirecionador não atuará, necessariamente deve estar incluído a URL do LIV

(http://liv.exemplo, na linha 3). As linhas 8 a 20 fazem com que o squirm redirecione as

tentativas de download de arquivos com as extensões zip, exe, com, pif, bat, cmd, scr,

eml, doc, dot, xls, ppt e mdb para o site do LIV. A URL do LIV para onde a requisição

será desviada ativará o script Viralator [120], descrito a seguir na subseção 4.4.3.

O squirm possui, ainda, um segundo arquivo de configuração, chamado

squirm.local. Neste arquivo estão listados os radicais das redes das estações em que o

redirecionador atuará. O squirm não suporta a identificação das redes pelo seu endereço

e netmask, tampouco permite o uso de radicais de redes classe B ou classe A, o que

pode dificultar a configuração do programa. A Figura 4.17 demonstra como seria

configurado o arquivo squirm.local em uma LAN utilizando a faixa de endereços

privados 10.0.0.0/8, subdivida em várias subredes.

10.1.1
10.1.2
10.2.1
10.2.2
10.3.1
10.3.2
10.4.1
10.4.2

Figura 4.17. Arquivo squirm.local em uma LAN utilizando a faixa de endereços privados 10.0.0.0/8,
subdividida em várias subredes (10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, 10.2.1.0/24, etc.)
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4.4.3 - O Script Viralator

O script Viralator é chamado através do redirecionamento da URL realizado

pelo squirm. Ele recebe como parâmetro a URL originalmente requerida pela estação

cliente. As funções realizadas pelo script são as seguintes:

1. Obtém a URL do arquivo que o usuário requisitou;

2. Inicia o download do arquivo requerido para um diretório no servidor LIV

usando o programa wget [121];

3. Apresenta uma janela de progresso do download;

4. Uma vez concluído o download, executa o scanner em busca de código

malicioso. O scanner remove o arquivo caso alguma contaminação seja

detectada;

5. Verifica se o arquivo ainda existe após a execução do scanner;

6. Caso o arquivo exista, inicia o envio para o usuário requisitante;

7. Se o arquivo não existir, apresenta uma mensagem de advertência

informando da contaminação;

8. Apresenta uma tela de fechamento;

Algumas modificações foram feitas no código original do script Viralator para

permitir o seu funcionamento de forma integrada ao LIV. A principal delas é que o

Viralator não executa diretamente o scanner quando o download é concluído. Em seu

lugar, um script do LIV é executado. Este script dispara o scanner e em seguida envia

algumas informações para um processo do LIV encarregado da atualização das

estatísticas de downloads.

Com base nas informações sobre os downloads realizados, o LIV pode controlar,

por exemplo, por quantos dias os arquivos obtidos pelo wget permanecerão

armazenados no disco do servidor.

4.4.4 - O Programa wget

O wget é um utilitário para download de arquivos da WEB capaz de utilizar os

protocolos HTTP, HTTPS e FTP. É chamado pelo script Viralator com os parâmetros

“ -c -O ”, que instruem o wget a salvar o arquivo requerido no diretório especificado
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após o parâmetro “ -O ” apenas se ele não existir (downloads anteriores são, portanto,

aproveitados).

4.4.5 - O Decodificador MIME

O LIV utiliza o programa munpack [122], versão 1.6, para efetuar a

decodificação MIME dos anexos existentes nas mensagens eletrônicas. O decodificador

é executado pelo processo analisador dos anexos dos correios. Uma vez decodificado, o

arquivo é submetido à análise do scanner e, caso esteja infectado, o bloco MIME

correspondente ao anexo é substituído por outro, contendo uma mensagem de

advertência sobre o código malicioso encontrado.

4.4.6 - Outros Scripts Utilizados pelo LIV

O LIV utiliza 6 scripts escritos na linguagem do interpretador de comandos bash

para a execução das tarefas a seguir:

o Análise da existência de código malicioso em arquivos: scripts antivirus.sc,

examinaarmadilha.sc e examinaattach.sc. Esses scripts são executados pelo LIV

para o exame, respectivamente, de um arquivo obtido via download, dos

arquivos existentes no compartilhamento armadilha e de um anexo de correio.

Em comum, todos eles incluem uma chamada ao scanner e são disparados por

outros processos do LIV.

o Execução de processos periódicos: os processos responsáveis pela análise dos

logs da firewall, pela análise dos logs do servidor de correio, o Processo Isolador

e o Replicador são executados em um único script, liv5min, com execução

programada no cron do Linux® a cada 5 minutos.

o Envio de mensagens: o script notificacao.sc é utilizado pelo LIV para informar o

remetente de um correio sobre a remoção de um dos anexos existentes na

mensagem enviada. A remoção pode ser causada pela existência de código

malicioso no anexo ou em função da extensão do arquivo remetido.

o Inicialização do LIV: os processos residentes do LIV (monitor de desempenho,

leitor de log da firewall e leitor de log do servidor de correio) são inicializados

pelo script inicialiv.sc. Os servidores descritos na seção 4.3 devem ser

inicializados pelo sistema operacional antes da execução do inicialiv.sc. Na

distribuição Slackware é aconselhável que a linha que ativa o LIV seja incluída
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no final do script de inicialização /etc/rc.d/rc.local. Como a disponibilização do

banco de dados pode demorar algum tempo após a reinicialização do servidor

Linux®, os processos do LIV introduzem ciclos de espera de 30 segundos até

que o banco de dados esteja aberto. Se após a introdução de 10 ciclos o banco

ainda não estiver aberto, os processos do LIV serão encerrados.

4.5 - A Interface WEB do LIV

A interface WEB do LIV é subdividida em 4 seções: consultas, informações,

estatísticas e administração, sendo as três primeiras acessadas livremente pelos usuários

da rede local. Cada uma das seções será apresentada separadamente a seguir.

4.5.1 - A Seção de Consultas

A Figura 4.18 apresenta a tela da seção de consulta. Nela existem opções para a

verificação da situação da estação de trabalho que está acessando a interface WEB do

LIV (Consulta Minha Estação), consulta da relação das estações de trabalho isoladas

(Estações Isoladas), consulta ao histórico do isolamento (Histórico de Isolamento) e

relação dos endereços de correio banidos do servidor (E-mails Banidos).

Na Figura 4.18 é apresentado, especificamente, o resultado de uma consulta à

relação das estações de trabalho isoladas. Esse resultado pode ser classificado por

endereço IP das estações ou por ordem cronológica do isolamento. Além de apresentar

a relação das estações isoladas, a consulta também indica o motivo do isolamento, que

pode ser um dos seguintes: Remoto - caso o isolamento tenha sido requisitado por um

servidor LIV parceiro; Log Firewall - caso o isolamento tenha decorrido da violação de

alguma das regras da firewall programadas pelo administrador; Log Email - caso o

isolamento tenha decorrido da violação de alguma das regras do servidor de correio

programadas pelo administrador; Anexo - caso a estação de trabalho tenha enviado um

correio contendo código malicioso em algum dos seus anexos e CIFS - se a estação

isolada houver introduzido código malicioso no compartilhamento armadilha.
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Figura 4.18. Resultado de uma consulta às estações de trabalho isoladas da rede.

O administrador pode reintegrar uma estação seguindo o link “Reintegrar”

existente em cada linha da tabela das estações isoladas. O processo de autenticação do

administrador, necessário à efetivação da reintegração, seguirá os procedimentos

descritos na subseção 4.3.4.

Seguindo-se o link existente no endereço IP de cada uma das estações isoladas

obtêm-se detalhes sobre os motivos do isolamento. As informações apresentadas neste

detalhamento são as mesmas da consulta à situação da estação de trabalho (Consulta

Minha Estação) diferenciando-se, evidentemente, apenas pelo endereço consultado.
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As Figuras 4.19 e 4.20 ilustram uma consulta realizada à estação 10.9.5.15, em

uma das redes protegidas pelo LIV. A tela apresentada na Figura 4.19 foi obtida

seguindo-se o link existente na linha 28 da relação da Figura 4.18. Entretanto, de acordo

com o que foi apresentado na subseção 4.3.3, se o usuário da estação 10.9.5.15 tentar

navegar na Internet, a mesma tela será exibida no seu navegador. Isto ocorre porque o

servidor proxy desvia as solicitações das estações isoladas da rede para a “Consulta

Minha Estação” do LIV.

Figura 4.19. Detalhamento dos motivos do isolamento de uma estação de trabalho da rede.

A tela apresentada na Figura 4.19 procura explicar ao usuário da estação os

motivos que levaram ao isolamento da sua estação. No caso em questão, a estação

10.9.5.15 violou uma regra encarregada do exame dos pacotes de rede no protocolo
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UDP, porta 137 (NETBIOS Name Service). Especificamente, o atributo violado na regra

foi o que limita a quantidade de pacotes destinados a endereços da Internet.

Figura 4.20. Alguns dos registros de log que causaram o isolamento da estação 10.9.5.15.

A Figura 4.20 é a continuação da tela da Figura 4.19 e relaciona alguns dos

registros de log que levaram o LIV a isolar a estação 10.9.5.15. Examinando-se os

registros da Figura, observa-se que o código malicioso existente na estação está

efetuando uma varredura, primeiramente, nos endereços da rede 183.103.217.0/24,

certamente buscando uma estação Windows® para onde possa replicar-se. O endereço de

rede escolhido para a varredura é sorteado aleatoriamente pelo código malicioso, tanto

que nas linhas 18 em diante a varredura inicia-se na rede 105.182.139.0/24.
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A Figura 4.21 ilustra uma outra hipótese de isolamento, decorrente do envio de

um e-mail contendo código malicioso em um dos seus anexos. Neste caso, a estação

10.18.2.58 tentou remeter o verme MyDoom.A2, também denominado W32/Novarg.A

[123], para o endereço e-mail@sorria.com.br.

Figura 4.21. Tela apresentada à estação isolada em função do envio de código malicioso em um anexo
de correio.

As duas outras modalidades de consulta existentes no LIV são o histórico de

isolamento e a relação dos e-mails banidos no servidor de correio. O histórico de

isolamento é semelhante à consulta das estações isoladas, da Figura 4.18, diferenciando-

se fundamentalmente por incluir na relação as estações que estiveram isoladas dentro do

intervalo de tempo abrangido pela consulta. Também há um campo adicional na tabela

informando se a estação de trabalho realmente estava infectada no momento da

reintegração. Esse campo é preenchido pelo administrador com base nas informações

fornecidas pelo usuário final, após a execução do antivírus local, ou pela equipe de
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suporte de rede da organização. Quando, por alguma razão, a informação não está

disponível, uma interrogação é apresentada. A Figura 4.22 mostra a tela de uma

consulta ao histórico de isolamento dos últimos 2 dias.

Figura 4.22. Tela de histórico de isolamento.

A última das consultas disponíveis é a que relaciona os endereços de correio

eletrônicos banidos no servidor. Ao detectar código malicioso em uma mensagem, o

LIV toma uma das atitudes a seguir: se a estação remetente estiver na rede protegida ela

será isolada. Caso contrário, o e-mail do remetente da mensagem será incluído na lista

de rejeição do servidor SMTP se esta opção tiver sido ativada pelo administrador do

LIV. A Figura 4.23 apresenta a tela da consulta aos endereços constantes da lista de

rejeição, denominados correios banidos. Analogamente ao caso da consulta às estações

isoladas, há opções para a liberação do endereço e para o detalhamento dos motivos
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pelos quais o e-mail foi banido. Um endereço de correio também pode ser banido em

atendimento à solicitação de um servidor LIV parceiro.

Figura 4.23. Endereços de correio banidos no servidor de correio.

4.5.2 - A Seção de Informações

A seção de informações do LIV contém páginas que orientam o usuário da rede

protegida sobre o processo do isolamento e sobre procedimentos para reduzir o risco de

contaminação das estações de trabalho. Arquivos atualizados das assinaturas dos

códigos maliciosos para os antivírus mais comuns no ambiente Windows® também estão

disponibilizados nesta seção. Caso a estação do usuário seja indevidamente isolada, uma

página explicando os motivos mais comuns para a ocorrência de falsos positivos no LIV

está disponível, bem como os telefones dos administradores responsáveis pela
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reintegração das estações de trabalho. A Figura 4.24 apresenta a página contendo

informações sobre os falsos positivos.

Figura 4.24. Página contendo informações sobre a ocorrência de falsos positivos.

4.5.3 - A Seção de Estatísticas

A seção de estatísticas engloba 4 páginas contendo uma série de gráficos

gerados dinamicamente onde são repassadas as seguintes informações:

o Taxa de acerto - informa mês a mês quantas das estações isoladas pelo LIV

estavam realmente infectadas, quantas não estavam (falsos positivos) e quantas
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foram reintegradas sem que houvesse confirmação da contaminação

(isolamentos indefinidos).

o Vírus identificados - informa mês a mês quantos e quais foram os vírus

identificados pelo LIV nos anexos, nos downloads e no compartilhamento

armadilha. Estes totais não incluem os vírus encontrados nas estações isoladas

pelas regras da firewall e do servidor de correio em função da dificuldade de

obtenção e da pouca confiabilidade desta informação (fornecida pelos usuários

das estações isoladas, por telefone). Nesta mesma página, há um gráfico em que

se pode aferir quais dos mecanismos de detecção do LIV estão sendo mais

utilizados para identificar os vírus da rede.

o Desempenho do servidor - página bastante utilizada, principalmente em redes

médias e grandes, onde o consumo de recursos de processamento e de memória

do servidor LIV pode degradar o desempenho da rede. Apresenta graficamente o

uso percentual de CPU do servidor nas últimas 24 horas, indicando quais

processos mais consumiram recursos na última hora e nas últimas 24 horas.

Finalmente, apresenta a utilização de memória física e virtual do servidor.

o Arquivos analisados - página que indica, mês a mês, em 3 gráficos, a quantidade

de arquivos analisados pelo LIV nos processos de download, verificação de

anexos e verificação de acessos ao compartilhamento armadilha.

A exposição e a análise dos gráficos e demais informações contidas na seção de

estatísticas estão reservadas ao próximo Capítulo.
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4.5.4 - A Seção de Administração

A última das seções da interface WEB do LIV é a de administração. Uma vez

identificado, acessando o servidor a partir de uma das estações autorizadas pelo Apache,

o administrador estará apto a modificar a configuração do servidor LIV. A tela inicial da

seção de administração apresenta-se subdividida em 7 áreas, conforme reproduz a

Figura 4.25. São elas:

o Configuração Geral - utilizada para a alteração dos 51 parâmetros de

configuração utilizados pelos processos do LIV;

o Definição de Padrões - nesta área o administrador do LIV criará e modificará as

regras da firewall e do servidor de correio;

o Parceiros LIV - usada para incluir parceiros do servidor LIV. As informações de

isolamento de estações e banimentos de e-mails serão replicadas para todos os

parceiros;

o Exclusão de Isolamento - nesta área o administrador relacionará o endereço dos

servidores e estações de trabalho que não serão alvo de isolamento pelo LIV;

o Extensões Perigosas - área utilizada pelo administrador para gerenciar as

extensões dos arquivos que o LIV removerá das mensagens de correio;

o Roteadores da Rede - utilizada para relacionar as subredes da organização com

seus respectivos roteadores;

o Banco de Dados - nesta área o administrador do LIV pode realizar consultas em

SQL, alterar senhas, criar, modificar privilégios e remover usuários do servidor

de banco de dados.
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Figura 4.25. Seção de administração do LIV. Tela de configuração de parâmetros gerais.

Alguns dos parâmetros gerais de configuração do LIV estão apresentados na

Figura 4.25. A relação completa deles, incluindo uma explicação sobre a sua

funcionalidade e o valor padrão adotado pelo LIV, é incluída na Tabela 4.1.

Informações sobre os parâmetros podem ser obtidas diretamente na interface WEB,

seguindo-se o link existente no nome de cada um deles.
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PARÂMETRO EXPLICAÇÃO PADRÃO
DIRLIV Diretório do LIV. Neste diretório devem estar os

arquivos executáveis do LIV e todos aqueles
indicados pelos parâmetros 'ARQ...'.

/usr/local/liv

DIRFILAENTRADA Diretório onde o Sendmail grava os arquivos das
mensagens.

/var/spool/mqueue

DIRFILASAIDA Diretório onde o LIV deposita as mensagens que
já foram analisadas, estando prontas para entrega
aos destinatários.

/var/spool/mreadyqueue

DIRFILATMP Diretório temporário onde o LIV decodifica e
analisa os anexos das mensagens. Deve estar na
mesma partição dos parâmetros
DIRFILAENTRADA e DIRFILASAIDA.

/var/spool/mtmpqueue

DIRINFECTADOS Diretório onde o LIV deposita os anexos
infectados removidos das mensagens.

/usr/local/liv/infectados

DIRQUARENTENA Diretório onde o LIV deposita os anexos com
extensões perigosas removidos das mensagens.

/usr/local/liv/quarentena

DIRARMADILHA Diretório do compartilhamento armadilha, onde
o LIV expandirá o arquivo indicado pelo
parâmetro ARQWINDOWSTARGZ. Esta
configuração deve estar coerente com o diretório
do compartilhamento indicado no samba.

/usr/local/liv/armadilha

DIRDOWNLOAD Diretório onde são armazenados os arquivos
baixados pelo script Viralator. Esta configuração
deve ser a mesma indicada no script.

/cache/download

BINSENDMAIL Arquivo binário do Sendmail, usado para enviar
as mensagens da fila de saída.

/usr/sbin/sendmail

BINMUNPACK Arquivo binário do munpack, usado para a
decodificação MIME das mensagens de correio.

/usr/local/bin/munpack

BINMAKEMAP Arquivo binário do makemap, usado para alterar
dinamicamente a lista de restrição de endereços de
correios do sendmail.

/usr/bin/makemap

BINSQUID Arquivo binário do squid, usado para reiniciar o
servidor proxy sempre que a lista de estações
isoladas for alterada.

/usr/local/squid/sbin/squid

BINFIREWALL Arquivo binário do configurador da firewall
(iptables). Usado para implementar o isolamento
das estações no servidor LIV e para registrar em
log os pacotes que se enquadram nas regras
definidas.

/usr/sbin/iptables

BINRM Arquivo binário do rm, usado para remover o
diretório do compartilhamento armadilha
definido em DIRARMADILHA.

/bin/rm

BINTAR Arquivo binário do tar, usado para descomprimir
o arquivo contendo o compartilhamento
armadilha (ARQWINDOWSTARGZ).

/bin/tar

BINTOP Arquivo binário do top, usado para a coleta de
informações de desempenho do servidor LIV.

/usr/bin/top

ARQWINDOWSTARGZ Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Contém os arquivos e diretórios que serão
descomprimidos para o compartilhamento
armadilha.

Windows.tar.gz

ARQTEMPORARIO Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Arquivo temporário usado por vários programas.
O LIV acrescenta um timestamp ao final do nome
indicado neste parâmetro sempre que um arquivo
temporário for criado para evitar colisões.

liv.tmp

ARQNOTIFICACAO Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Trata-se de um script executado pelo LIV quando
um usuário necessitar ser notificado da remoção
de um anexo de uma mensagem que ele enviou.

notificacao.sc

ARQANTIVIRUSATTACH Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Trata-se de um script executado pelo LIV para o
rastreamento de código malicioso nos anexos das
mensagens.

examinaattach.sc

ARQANTIVIRUSDOWNLOAD Arquivo existente no diretório do servidor LIV. antivirus.sc
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Trata-se de um script executado pelo LIV para o
rastreamento de código malicioso nos arquivos
baixados pelo servidor proxy.

ARQANTIVIRUSCIFS Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Trata-se de um script executado pelo LIV para o
rastreamento de código malicioso no
compartilhamento armadilha.

examinaarmadilha.sc

ARQSAIDASCANNER
DOWNLOAD

Arquivo existente no diretório do servidor LIV. É
o arquivo texto gerado pela execução do script
indicado em ARQANTIVIRUSDOWNLOAD.

SaidaScannerDownload

ARQAVISOVIRUSDEST Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Arquivo codificado MIME contendo mensagem
enviada ao destinatário de um correio informando
da remoção de um anexo contaminado.

virusdst.msg

ARQAVISOVIRUSORIGEM Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Arquivo texto contendo mensagem enviada ao
remetente de um correio informando da remoção
de um anexo contaminado.

virusorg.msg

ARQAVISOEXTENSAODEST Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Arquivo codificado MIME contendo mensagem
enviada ao destinatário de um correio informando
da remoção de um anexo com extensão perigosa.

extensaodst.msg

ARQAVISOEXTENSAO
ORIGEM

Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Arquivo texto contendo mensagem enviada ao
remetente de um correio informando da remoção
de um anexo com extensão perigosa.

extensaoorg.msg

ARQLOGREADERFIREWALL Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Nome do arquivo binário do leitor de log da
firewall do LIV.

logreaderfirewall

ARQLOGREADERMAIL Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Nome do arquivo binário do leitor de log do
servidor de correio do LIV.

logreadermail

ARQEXAMINAATTACH Arquivo existente no diretório do servidor LIV.
Nome do arquivo binário responsável pelo exame
dos anexos das mensagens no LIV.

attach

CNFFIREWALLEXTRA (OPCIONAL) Como o LIV está constantemente
alterando as regras da firewall do servidor Linux®,
caso seja necessário utilizar a firewall para outras
finalidades, as regras de configuração devem ser
agrupadas em um arquivo que será executado pelo
LIV sempre que necessário. Atenção: este arquivo
não pode reiniciar as cadeias INPUT, FORWARD
e PREROUTING do iptables, pois isso
influenciará no funcionamento do LIV.
Pressuponha, ao construir as regras da firewall,
que o LIV já inicializou essas três cadeias.
Forneça o caminho completo para o arquivo.

/etc/rc.d/rc.firewall

CNFSQUID Arquivo a ser criado pelo LIV contendo o
endereço IP de todas as estações isoladas da rede.
Este arquivo deverá ser utilizado pelo squid para
bloquear a navegação das estações infectadas,
redirecionando-as para o site do servidor LIV
(diretiva DENY_INFO). O LIV reinicia
automaticamente o squid sempre que este arquivo
for modificado. Forneça o caminho completo para
o arquivo.

/usr/local/squid/etc/virus

CNFACCESSDB Arquivo mantido pelo LIV contendo o banco de
dados dos correios bloqueados. Indicar neste
parâmetro o mesmo arquivo que o sendmail usa
para esta finalidade. Forneça o caminho completo
para o arquivo.

/etc/mail/access.db

LOGFIREWALL Arquivo contendo registros de log da firewall
utilizados pelo LIV, conforme indicado no syslog.

/var/adm/liv.firewall

LOGMAIL Arquivo contendo registros de log do servidor de
correio utilizados pelo LIV, conforme indicado no
syslog.

/var/adm/liv.mail
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LIMIARSUPERIORLOG Tamanho em bytes que o arquivo de log (firewall
ou e-mail) deve ultrapassar para que novos
processos leitores sejam instanciados.

100000

LIMIARINFERIORLOG Se o arquivo de log (firewall ou e-mail) estiver
inferior a este tamanho em bytes, tarefas
secundárias criadas para o processamento do log
serão gradativamente encerradas. Se mesmo assim
o tamanho do arquivo permanecer inferior a este
limiar, ciclos de espera serão introduzidos para
poupar recursos de processamento.

10000

PERIODOVERIFICACAO De quantos em quantos segundos o tamanho dos
arquivos de log será amostrado para verificar se
novos processos leitores devem ser criados.

30

DIASCACHEDOWNLOAD (OPCIONAL) Após quantos dias um arquivo
baixado pelo LIV será removido do cache.

10

DIASCACHEQUARENTENA (OPCIONAL) Após quantos dias um arquivo
anexo contendo extensão perigosa será removido
do LIV.

30

DIASCACHEINFECTADOS (OPCIONAL) Após quantos dias um arquivo
anexo infectado será removido do LIV.

30

DIASLOG (OPCIONAL) Quantos dias os registros de log
(firewall e e-mail) permanecem no banco de
dados. Registros necessários à integridade
referencial do banco de dados nunca são
removidos.

30

DIASREINTEGRAEMAIL (OPCIONAL) Após quantos dias um e-mail
banido será automaticamente liberado.
Colocando-se o valor 0 (zero), nenhum e-mail
será incluído na lista de rejeição do servidor
SMTP.

30

DIASREINTEGRAESTACAO (OPCIONAL) Após quantos dias uma estação
isolada será automaticamente reintegrada à rede.

30

ISOLAMENTOLIV Registra quando o isolador do LIV foi executado
pela última vez. Este parâmetro não deve ser
alterado. Aceite o default.

Não alterar.

ISOLAMENTOROUTER Registra quando o isolador externo, atuante no
roteador departamental, foi executado pela última
vez. Este parâmetro não deve ser alterado. Aceite
o default.

Não alterar.

ISOLAMENTOREMOTO Registra quando o Replicador do LIV foi
executado pela última vez. Este parâmetro não
deve ser alterado. Aceite o default.

Não alterar.

PORTASQUID Porta do servidor proxy. 3128
IPSMTPREDIR Endereço IP para onde o tráfego SMTP deve ser

direcionado. Usualmente é o endereço Internet do
servidor LIV.

Sem default.

IPLANLIV Endereço de rede local do servidor LIV. Sem default
DOMINIO (OPCIONAL) Radical do domínio dos servidores

de correio da rede protegida. Se uma rede possui
servidores para os domínios
financeiro.exemplo.com e
comercial.exemplo,com, indicar apenas
exemplo.com neste parâmetro.

Sem default

Tabela 4.1. Parâmetros gerais de configuração do LIV.

Uma das tarefas mais relevantes a cargo do administrador de um servidor LIV é

a definição das regras seguidas pelos processos analisadores de log da firewall e do

servidor de correio para o isolamento das estações de trabalho da rede. Regras muito

restritivas provocarão um elevado número de falsos positivos. Por outro lado, regras

concebidas visando a evitar a ocorrência de falsos positivos correm o risco de não

detectar código malicioso em propagação pela rede local da organização. É função do
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administrador do LIV, portanto, buscar um ponto de equilíbrio entre esses extremos que

produza um desempenho satisfatório do servidor na rede protegida.

Há duas telas utilizadas pelo administrador para o gerenciamento das regras que

estipulam os padrões responsáveis pelo isolamento das estações da rede. Na da Figura

4.26, o administrador poderá incluir, remover, alterar, ativar e desativar as regras da

firewall. Já a página apresentada na Figura 4.27 é utilizada para a definição das regras

do servidor de correio.

Figura 4.26. Tela utilizada para a definição das regras da firewall

Uma regra, conforme definido no Capítulo 3, é composta por um conjunto de

atributos que, por sua vez, especificam valores limite para determinados tipos de tráfego

gerado pelas estações de trabalho. Adicionalmente, cada uma das regras possui um

atributo especificando o intervalo de tempo em que os padrões por ela definidos serão

buscados no servidor de banco de dados.

No caso das regras da firewall, há sempre atributos relacionando-as a um

protocolo e uma porta específicos. Os demais atributos específicos das regras da

firewall estão comentados na Tabela 4.2.
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ATRIBUTO EXPLICAÇÃO
LIV Número máximo de pedidos de conexão (TCP) ou de datagramas (UDP) na porta especificada,

originados de uma determinada estação e destinados ao servidor LIV dentro do período de tempo
definido em intervalo.

REDE Número máximo de pedidos de conexão (TCP) ou de datagramas (UDP) na porta especificada,
originados de uma determinada estação e destinados a endereços da intranet dentro do período de
tempo definido em intervalo.

INTERNET
(INT.)

Número máximo de pedidos de conexão (TCP) ou de datagramas (UDP) na porta especificada,
originados de uma determinada estação e destinados a endereços da Internet dentro do período de
tempo definido em intervalo.

DISTINTOS
(DIST.)

Número máximo de endereços de destinos distintos nos pedidos de conexão (TCP) ou nos
datagramas (UDP) na porta especificada pela regra e dentro do período de tempo definido em
intervalo.

PERIÓDICOS
(PER.)

Número máximo de pedidos de conexão (TCP) ou datagramas (UDP) na porta especificada pela
regra enviados de forma periódica pela estação de trabalho no período de tempo definido em
intervalo.

Tabela 4.2. Atributos específicos das regras da firewall.

A Figura 4.27 ilustra a tela usada para a configuração das regras do servidor de

correio. Estas regras tomam como base para a definição dos padrões de isolamento os

endereços eletrônicos com os quais uma estação originou ou para os quais remeteu

mensagens eletrônicas.

Figura 4.27. Tela utilizada para a definição das regras do servidor de correio.

A Tabela 4.3 explica o funcionamento dos atributos específicos das regras do

servidor de correio.
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ATRIBUTO EXPLICAÇÃO
MÁXIMO DE

ORIGENS
(MAX. ORIGENS)

Número máximo de endereços de origem distintos (e-mails) que uma mesma estação de
trabalho pode utilizar para remeter mensagens dentro do intervalo especificado na regra.

MÁXIMO DE
DESTINOS

(MAX. DEST.)

Número máximo de endereços de destino distintos (e-mails) para os quais uma mesma
estação de trabalho pode remeter mensagens dentro do intervalo especificado na regra.

MÁXIMO POR
DESTINO

(MSGS. DEST.)

Número máximo de mensagens remetidas para o mesmo endereço de destino (e-mail) que
uma determinada estação de trabalho pode enviar dentro do intervalo especificado na
regra.

MÁXIMO COM
DOMÍNIO
EXTERNO

(MSGS. OR. EXT.)

Número máximo de mensagens remetidas por uma estação de trabalho utilizando
endereços de correio (e-mail) não pertencentes ao domínio definido no atributo geral
DOMÍNIO do LIV (vide Tabela 4.1) dentro do intervalo especificado na regra.

Tabela 4.3. Atributos específicos das regras do servidor de correio.

A Figura 4.28 demonstra como o administrador efetua o cadastramento de um

servidor LIV parceiro. Os dados necessários à inclusão são: endereço IP, usuário e

senha no banco de dados remoto, a porta em que o squid do parceiro opera e a URL da

sua interface WEB. Efetivado o cadastro, o LIV passará a incluir no banco de dados do

parceiro informações referentes a isolamentos e reintegrações de estações e banimentos

e liberações de endereços de correio. Somente as informações posteriores à inclusão do

parceiro serão replicadas.

Figura 4.28. Tela utilizada para a configuração dos parceiros do servidor LIV.

O usuário de banco de dados deve ser criado no servidor LIV parceiro antes do

cadastramento das informações da Figura 4.28. É necessário que o usuário criado

possua permissão de consulta na tabela Parceiro e permissão de consulta, atualização e
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inserção nas tabelas Isolamento e EmailBanido no banco de dados remoto. Por

segurança, o login deste usuário no servidor de banco parceiro só deve ser permitido a

partir do endereço utilizado pelo LIV na rede local.

Outra observação importante sobre a replicação entre servidores LIV é que a sua

ativação necessariamente precisa ser realizada nos dois servidores envolvidos. Por

exemplo, se os servidores LIV “A” e “B” irão implementar um processo de replicação,

tanto “A” deverá incluir “B” como seu parceiro como o reverso da operação, ou seja,

“B” incluindo “A”. Mesmo que “A” possua um usuário com permissão de acesso ao

banco de “B” e tenha realizado as configurações da Figura 4.28, nenhuma informação

será replicada sem que antes “B” efetue o correspondente cadastramento de “A”.

A Figura 4.29 apresenta a tela utilizada para excluir endereços de servidores e de

estações de trabalho com comportamento de tráfego atípico do processo de isolamento

do LIV. A importância da existência da exclusão de isolamento e a maneira como ela

afeta o funcionamento dos processos analisadores de log foi discutida anteriormente na

subseção 4.3.5. É recomendável que seja feito o cadastramento de todos os servidores

Windows® da rede antes da ativação de alguma regra da firewall. Já o cadastramento das

estações com comportamento de tráfego atípico pode ser realizado posteriormente,

conforme a necessidade.
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Figura 4.29. Servidores e estações de trabalho excluídas do processo de isolamento.

Apesar do servidor LIV só isolar computadores que possuam endereços de rede

privados, algumas vezes pode ser necessário incluir o endereço real de um dos

servidores Internet da organização na tabela de exclusão. Esta operação é realizada não

para evitar o isolamento do servidor em si, mas para que o LIV passe a desconsiderar os

pacotes de rede a ele destinados para efeito de isolamento das estações de trabalho.

Por exemplo, suponha-se que exista uma regra da firewall que limite em 100 os

acessos à porta TCP 23456 destinados a endereços da Internet (atributo INTERNET da

regra da firewall). Além disso, parta-se do pressuposto de que a política de segurança da

organização em questão permite conexão direta das estações da intranet aos servidores

Internet corporativos. Neste cenário, se o administrador desejar que as estações da

intranet possam realizar mais que 100 acessos na porta TCP 23456 dos seus próprios

servidores na Internet, deverá adicioná-los à tabela de exclusão, pois o LIV não faz

qualquer distinção entre os servidores da organização e os demais servidores na

Internet. O atributo REDE das regras da firewall só se aplica quando o pacote for

destinado a um endereço IP privado. Nas demais situações, o limite estipulado no

atributo INTERNET é utilizado, mesmo no caso dos pacotes destinados à faixa de

endereços reais alocada à organização.
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A Figura 4.30 apresenta a tela de cadastro das extensões dos arquivos que o LIV

irá remover das mensagens eletrônicas. Extensões tais como “exe”, “com”, “scr”, “pif”,

“bat” e “cmd”, que representam tipos de arquivos executáveis no ambiente

MS-DOS®/WINDOWS®, têm sido amplamente utilizadas por códigos maliciosos quando

em propagação pela Internet. Em decorrência da existência do mecanismo de remoção

de extensões perigosas dos arquivos, se um código malicioso executável ainda não

conhecido pelo scanner do LIV tentar ingressar na rede local será, então, excluído da

mensagem e posto em quarentena.

Figura 4.30. Definição das extensões de arquivo consideradas perigosas pelo processo analisador de
anexos de correio.

O diretório de armazenamento dos arquivos postos em quarentena é especificado

pelo parâmetro geral DIRQUARENTENA. A quantidade de dias em que permanecerá

arquivado é ditada pelo parâmetro DIASCACHEQUARENTENA. Por fim, a

mensagem enviada ao remetente de um correio cujo anexo foi removido pelo LIV está

armazenada no arquivo especificado em ARQAVISOEXTENSAOORIGEM. O

destinatário da mensagem será notificado da exclusão do anexo através de uma

mensagem adicionada ao e-mail original.

Na Figura 4.31 é apresentada a tela em que são relacionados os roteadores

departamentais da organização e as respectivas subredes interligadas em cada um deles.
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No caso apresentado, um roteador departamental com endereço IP 10.1.0.10 possui 10

interfaces, interligando as subredes listadas na coluna “Rede” da Figura 4.31. A máscara

das subredes é representada pelo prefixo do bloco CIDR (Classless Inter-Domain

Routing) [124, 125].

Figura 4.31. Página utilizada pelo administrador do LIV para relacionar roteadores departamentais
responsáveis pelo roteamento de cada uma das subredes da organização.

As informações fornecidas na tela da Figura 4.31 são utilizadas pelo módulo

isolador externo. A função deste módulo é efetuar o isolamento das estações de trabalho

diretamente no roteador onde elas estão conectadas, elevando a capacidade de

contenção das infestações. Periodicamente, o módulo isolador consulta o servidor LIV

em busca das estações isoladas ou reintegradas desde a sua última execução. De posse

dessa informação, o módulo isolador entra em contato com os roteadores da rede e cria

listas de controle de acesso (ACL) para restringir o tráfego gerado pelas estações

contaminadas.

Caso não seja possível, em decorrência, por exemplo, de limitações técnicas do

equipamento, o isolamento no próprio roteador da rede da estação contaminada, pode-se

optar por efetuá-lo em outro roteador por onde passe o tráfego gerado pela estação. Este

é o caso do exemplo da Figura 4.32, onde se utiliza um roteador fabricado pela CISCO®

Systems [126] para efetuar a filtragem do tráfego gerado por estações contaminadas



- 116 -

situadas em outras redes. Supõe-se, neste exemplo, que a rede 10.37.0.0/24 está

conectada através de uma das interfaces de longa distância do roteador CISCO®, e que o

equipamento remoto (conectado diretamente à rede 10.37.0.0/24) não é capaz de

trabalhar com listas de controle de acesso. Finalmente, considere-se que a estação

10.37.0.65 foi isolada pelo LIV.

1. interface Serial0/0
2. …
3. ip access-group 121 in
4. …
5. interface Serial0/1
6. …
7. ip access-group 121 in
8. …
9. access-list 121 permit udp host 10.37.0.65 any eq domain
10. access-list 121 deny udp host 10.37.0.65 any
11. access-list 121 permit tcp host 10.37.0.65 10.0.0.0 0.255.255.255 eq www
12. access-list 121 permit tcp host 10.37.0.65 host 10.2.0.13 eq 6128
13. access-list 121 permit tcp host 10.37.0.65 host 10.1.0.252 eq 53128
14. access-list 121 permit tcp host 10.37.0.65 any established
15. access-list 121 deny tcp host 10.37.0.65 any
16. access-list 121 permit ip any any

Figura 4.32. Lista de controle de acesso em um roteador CISCO® criada pelo módulo isolador externo.

Neste caso, as linhas 3 e 7 da Figura 4.32 instruem o roteador CISCO® a aplicar

a lista de controle de acesso 121 em todos os pacotes que ingressarem nas suas

interfaces seriais. O papel do módulo isolador externo é justamente o de gerar e aplicar,

sempre que necessário, a ACL 121 (linhas 9 a 16).

As linhas 9 e 11 da ACL 121 permitem o acesso da estação isolada, 10.37.0.65,

ao serviço de resolução de nomes e aos servidores WEB da intranet. As linhas 12 e 13

liberam o acesso à porta do squid do servidor LIV e dos seus parceiros. A linha 14

permite que os pacotes TCP de conexões estabelecidas continuem transitando pelo

roteador. Já as linhas 10 e 15 filtram todo o restante do tráfego nos protocolos UDP e

TCP originado da estação 10.37.0.65. Finalmente, a linha 16 é necessária para que o

tráfego não explicitamente afetado pelas regras anteriores da ACL 121 seja

encaminhado normalmente.

A última área da seção de administração da interface WEB é reservada ao banco

de dados do LIV. As opções nela disponíveis dependem dos privilégios do usuário

utilizado para efetuar o login na interface, como apresentado na Figura 4.11. Os

diferentes privilégios que podem ser atribuídos aos usuários serão discutidos mais

adiante.
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Das seis opções disponíveis, duas são liberadas a todos os usuários identificados.

As quatro restantes são restritas aos que possuírem o privilégio “administrador de

banco”. As opções liberadas são a consulta ao servidor de banco de dados e a alteração

da própria senha. Na Figura 4.33 é apresentada a tela de consulta ao banco, mostrando o

resultado de um comando SQL realizado a partir da interface WEB. Por segurança,

apenas comandos de consulta são permitidos e as colunas do resultado que

eventualmente contenham senhas têm seus valores originais substituídos por asteriscos.

Figura 4.33. Consulta SQL realizada ao servidor de banco de dados através da interface WEB do LIV.

As quatro opções apresentadas apenas aos usuários com privilégio

“administrador de banco” são descritas a seguir:

o Criar usuário - cria um novo usuário no servidor de banco de dados. Como os

usuários da interface WEB do LIV nada mais são do que usuários do servidor

MySQL®, esta ação, em termos práticos, cria um novo login válido na seção

administrativa da interface WEB do LIV.
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o Modificar senha do usuário - permite que o usuário atual troque a senha de um

outro.

o Alterar permissões - assim como os logins da interface WEB nada mais são do

que logins do servidor de banco de dados, as permissões atribuídas aos usuários

também correspondem a permissões no MySQL®. Os diferentes níveis de

permissão que podem ser atribuídos aos usuários são os seguintes: NENHUM -

padrão utilizado quando o usuário é criado. CONSULTA - direito de SELECT

em todas as tabelas do banco de dados do LIV. OPERADOR - direito de

SELECT em todas as tabelas e de UPDATE nas tabelas Isolamento e

EmailBanido. O operador pode reintegrar estações de trabalho isoladas e liberar

correios banidos, mas não tem privilégio para alterar as demais configurações do

servidor. ADMINISTRADOR LIV - Possui todos os direitos no banco de dados

do LIV. Só não pode acessar as quatro opções restritas da área de banco de

dados. ADMINISTRADOR DE BANCO - Possui direitos plenos no servidor

MySQL® e, conseqüentemente, na interface WEB do LIV. É a única modalidade

de usuário com acesso às quatro opções restritas na área de banco de dados.

o Remover usuário - remove um login do servidor MySQL® e da interface WEB

do LIV.

No Capítulo 5, apresentamos e discutimos alguns resultados obtidos pelo LIV.
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS

5.1 - Introdução

Neste Capítulo, apresentamos alguns resultados obtidos pelo LIV na proteção de

uma rede corporativa no Estado do Rio Grande do Norte. Os resultados apresentados

incluem a quantidade de códigos maliciosos removidos das mensagens eletrônicas e dos

downloads, o número de focos de contaminação identificados e isolados, a taxa de

falsos positivos, o percentual de utilização de cada um dos mecanismos de detecção do

LIV, além de dados referentes à incidência de códigos maliciosos na rede protegida e da

performance do servidor LIV.

5.2 - Os Servidores LIV

Os resultados apresentados neste Capítulo foram obtidos de dois servidores LIV

responsáveis pela proteção de uma rede composta por cerca de 6.000 estações de

trabalho. As estações estão geograficamente distribuídas por aproximadamente 180

pontos de presença e, em sua maioria, utilizam sistemas operacionais Windows®. O

primeiro dos servidores LIV atua logicamente entre o roteador de borda (gateway

Internet) e os roteadores departamentais da rede protegida . O segundo servidor LIV é o

gateway do principal departamento da corporação (departamento X). A Figura 5.1

apresenta, resumidamente, a topologia da rede em questão. Os dois servidores LIV são

referenciados na Figura 5.1, bem como no decorrer deste Capítulo, como LIV-Internet e

LIV-Departamental. Os departamentos de 1 a N, na Figura 5.1, estão situados em Natal,

capital do Estado do Rio Grande do Norte, e são protegidos pelo servidor LIV-Internet.

O departamento X constitui um caso especial na rede por possuir diversos setores

espalhados tanto por Natal como pelo interior do Estado, bem como por utilizar

servidores Internet próprios. Ele é protegido pelo servidor LIV-Departamental. Detalhes

adicionais sobre o funcionamento da rede e sobre as razões que determinaram a

utilização desta topologia estão fora do escopo deste trabalho.

O servidor LIV-Internet está implementado em uma máquina com 2

processadores Intel Xeon 2.66 GHz, com 1 Gbyte de memória RAM e 3 discos SCSI de

30 Gbytes arranjados em RAID 5 pelo sistema operacional Linux®. O servidor LIV-

Departamental é uma máquina com dois processadores Intel Pentium III de 930MHz,
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512 Mbytes de memória RAM e 4 discos SCSI de 36 Gbytes arranjados em RAID 1+0

por controladora integrada ao equipamento. Os dados apresentados neste Capítulo

foram colhidos dos servidores no período de 01 de janeiro a 31 de outubro de 2004.

Internet

Roteador de
Borda

LIV
INTERNET

Rede Local
Depto. 1

Servidores
Internet de
Uso Geral

Rede Local
Depto. 2

Rede Local
Depto. N

LIV
DEPARTAMENTAL

Rede Local
Depto. X

Servidores
Internet
Depto. X

Roteador /
Switch Depto. 1

Roteador /
Switch Depto. 2

Roteador /
Switch Depto. N

Roteador /
Switch Depto. X

Interior do
Estado

Figura 5.1. Topologia simplificada da rede protegida, destacando-se a disposição dos servidores LIV.

5.3 - Códigos Maliciosos Detectados pelo LIV

O gráfico da Figura 5.2 demonstra a quantidade de códigos maliciosos

identificados pelo LIV por dia de operação na rede protegida. Para maior clareza, o

gráfico inclui apenas os 3 códigos maliciosos mais freqüentemente encontrados no

período. Juntos eles respondem por 403.497 das 409.385 ocorrências, representando
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98,56% do total de agentes maliciosos identificados. Resultados semelhantes ao da

Figura 5.2 [127, 128] foram apurados em períodos menos abrangentes no ano de 2004.

3 códigos maliciosos mais freqüentemente detectados em 2004
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Figura 5.2. Ocorrências diárias do W32/Bagle, do W32/Mydoom e do W32/Netsky [129, 130]
identificadas pelo LIV no período de 01/01/2004 a 31/10/2004.

5.4 - O Filtro de Tráfego

Esta seção discute alguns resultados obtidos pelo filtro de tráfego Internet dos

servidores LIV. Abordaremos inicialmente o processo de filtragem dos anexos das

mensagens de correio eletrônico, apresentando, em seguida, dados concernentes à

filtragem do tráfego HTTP e FTP.

5.4.1 - Filtragem de Anexos a Mensagens de Correio Eletrônico

Conforme anteriormente relatado neste trabalho, o LIV intercepta todas as

comunicações SMTP originadas ou destinadas à rede protegida, analisando eventuais

anexos das mensagens em busca de código malicioso. As Figuras 5.3 e 5.4 apresentam,

mês a mês, o total de mensagens de correio analisadas pelos filtros SMTP dos

servidores, destacando-se, dentre estas, as que apresentavam anexos. Por sua vez, dentre

as que possuíam anexos, as Figuras também indicam aquelas que continham código

malicioso.

A Figura 5.3 apresenta resultados concernentes ao LIV-Internet. No período de

análise, o servidor foi responsável pelo exame de 5.761.025 mensagens,
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aproximadamente 18.889 por dia. Desse total, 5,58% dos correios examinados

transportavam código malicioso.
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Figura 5.3. Desempenho do filtro SMTP do LIV-Internet.

O servidor LIV-Departamental, observando-se os dados da Figura 5.4,

transportou 774.572 mensagens no período da análise, 2.540 por dia. Neste caso, 7,53%

dos correios continham código malicioso.
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Figura 5.4. Desempenho do filtro SMTP do LIV-Departamental.

Conforme antecipado no Capítulo 2, em especial pelos dados da pesquisa da

Tabela 2.1, o e-mail é, atualmente, o principal vetor de propagação dos códigos
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maliciosos. Os dados coletados dos servidores LIV da organização alinham-se a esta

tendência.

Tipos de Mensagens

70%

24%

6%

Sem anexos

Anexos sem
malware
Anexos com
malware

Figura 5.5. Tipos de mensagens transmitidas através dos servidores LIV

Para aferir-se a quantidade de e-mails diários contendo malware, na Figura 5.5

foram totalizados os dados das Figuras 5.3 e 5.4, classificando-se as mensagens

transmitidas através dos servidores LIV em três categorias: mensagens sem anexos,

mensagens com anexos, mas sem códigos maliciosos e mensagens com anexos

contendo códigos maliciosos. Note-se que as mensagens contendo códigos maliciosos

correspondem a cerca de 6% do total analisado, resultando, em valores médios, 1.245

códigos maliciosos interceptados por dia no período. Este número, como será visto na

próxima subseção, é bem superior ao de downloads diários contendo códigos

maliciosos.

5.4.2 - Filtragem de Tráfego HTTP e FTP

O servidor LIV-Internet verificou 196.170 downloads no período de janeiro a

outubro de 2004, ressaltando-se que o LIV examina apenas arquivos cujas extensões são

consideradas perigosas pelo administrador. Deste total, apenas 186 infecções foram

detectadas. A Tabela 5.1 enumera os códigos maliciosos encontrados.
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NOME DO MALWARE OCORRÊNCIAS
W32/Parite 24
TR/Dldr.Small.JZ.4 18
TR/W95/Beast 15
BDS/Bancodor.A.1 11
TR/APStrojan.A 11
Eicar-Test-Signatur 11
DR/Bridge.A.2 10
TR/FlashKiller.B 8
DIAL/400472 dialer 7
W97M/PassBox.A 7
W97M/Marker.BR 5
DIAL/300727 dialer 5
COKE66A 4
TR/FraggleRock.155 4
TR/Small.CH1 3
Worm/Bancodor.AA.2 3
W32/Xorala 3
TR/WinCrash 3
W95/Bumble 3
W97M/PassBox.I 2
W97M/Class.DX 2
W97M/Melissa.AH@mm 2
BDS/SubSeven.22.A 2
VBS/Newlove.A 2
Worm/NetSky.Q.Pk 2
Worm/NetSky.B.1 2
W32/Beast 2
TR/Spy.Banbra.Q 2
TR/SubSeven.Client 1
BDS/VB.hu 1
TR/KillCMOS 1
TR/PSW.Misos 1
BDS/Darkir.G 1
TR/Nuker.AnonMail 1
DIAL/300725 dialer 1
TR/PSW.Madbox 1
TR/NB/Patch-1.7 1
TR/Delf.AR.1 1

Tabela 5.1. Malwares identificados pelo LIV em downloads

Apesar da quantidade reduzida de downloads infectados, comparada à de

arquivos contendo códigos maliciosos em anexos de mensagens, é preciso considerar

que alguns dos agentes maliciosos da Tabela 5.1 são especialmente danosos, sendo

extremamente importante detectá-los. O cavalo de tróia “Bancodor” [131], por exemplo,

foi criado com o intuito de furtar informações de teclado e posicionamento de mouse

quando o navegador encontra-se na página de homebanking de um grande banco

público brasileiro, enviando dados sobre a agência, conta e senha do usuário, mesmo

quando indicados através do mouse, para o e-mail do fraudador.

No mesmo período, o servidor LIV-Departamental verificou 51.310 downloads,

detectando 61 códigos maliciosos. Ao total, portanto, os servidores examinaram

247.480 downloads, detectando e bloqueando 247 arquivos contaminados.
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5.5 - O Isolamento do LIV

O LIV possui 5 mecanismos para detectar a contaminação de uma estação de

trabalho: a análise dos anexos contidos em mensagens de correio, a análise do tráfego

de rede, a verificação dos acessos realizados ao servidor SMTP¸ os acessos ao

compartilhamento armadilha e, por fim, informações obtidas de servidores LIV

parceiros. Se concluir que uma estação de trabalho está contaminada, o LIV procederá

ao seu isolamento da rede.

Alguns dos mecanismos descritos, especialmente o da análise do tráfego de rede

e o de acessos ao servidor SMTP, podem indicar incorretamente que uma estação está

infectada, causando, por conseguinte, um falso positivo. A ocorrência de falsos

positivos está predominantemente relacionada às regras com as quais o LIV foi

programado. Regras menos permissivas detectam mais facilmente estações

contaminadas, mas, por outro lado, elevam a taxa de falsos positivos. É tarefa do

administrador do LIV determinar um ponto de equilíbrio entre a ocorrência de falsos

positivos e capacidade de detecção de malware que seja considerado adequado à rede da

sua organização.

O LIV, por intermédio da sua interface gráfica, procura orientar tanto os

usuários finais quanto o administrador sobre os fatores que podem contribuir para a

ocorrência de falsos positivos. A relação a seguir, transcrita de uma das páginas do LIV,

enumera alguns deles. A lista é divida em dois grupos. O primeiro relaciona prováveis

causas para os falsos positivos no servidor LIV e o segundo enumera causas

relacionadas com as estações de trabalho.

CAUSAS PARA FALSOS POSITIVOS NO SERVIDOR LIV:

o Não informação da relação de controladores de domínio Windows® da rede

protegida (os controladores devem ser integrados à tabela de exclusão de

isolamento no servidor LIV) ;

o Definição imprecisa das regras de detecção de comportamentos suspeitos

das estações de trabalho;

CAUSAS PARA FALSOS POSITIVOS NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO:

o Envio de um grande número de mensagens de correio em um intervalo curto

de tempo;
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o Configuração incorreta do servidor DNS;

o Configuração incorreta do servidor WINS;

o Impossibilidade de conexão com um controlador de domínio;

o Número elevado de atalhos nos "Meus Locais de Rede";

o Muitas impressoras de rede na pasta "Impressoras";

o Uso elevado de recursos de rede de estações de trabalho localizadas em

redes remotas.

Três estatísticas relacionadas ao processo de isolamento foram colhidas do

servidor LIV-Internet. A primeira diz respeito à quantidade de isolamentos realizados

por dia de operação do LIV, a segunda apresenta a evolução diária da taxa de falsos

positivos do servidor e a terceira discute quais dos cinco mecanismos de detecção de

infecção foram mais freqüentemente utilizados para determinar o isolamento das

estações de trabalho. Antes do início da apresentação das estatísticas, é importante

ressaltar-se que os dados referentes aos isolamentos efetuados pelo servidor LIV-

Departamental já estão incluídos nos do LIV-Internet em razão da replicação entre os

servidores LIV parceiros. A Figura 5.6 apresenta a quantidade de isolamentos realizada

pelo LIV-Internet por dia de operação na rede protegida.
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Figura 5.6. Isolamentos realizados por dia de operação.
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Dois picos podem der identificados no gráfico da Figura 5.6. O primeiro ocorreu

no dia 15 de janeiro de 2004, data em que as regras de análise do tráfego de rede foram

ativadas no servidor LIV-Internet. Neste dia, 249 estações de trabalho foram isoladas da

rede. O segundo pico ocorreu no dia 4 de maio de 2004, quando 109 estações foram

isoladas da rede em função da atuação do verme W32/Sasser. Apesar do impacto

causado pelo isolamento de mais de uma centena de estações, o LIV impediu que as

5.900 restantes fossem atingidas, bem como permitiu que em menos de um dia o

problema fosse solucionado em função da determinação precisa da localização dos

focos de contaminação. Um último comentário sobre a quantidade de estações

comprometidas pelo W32/Sasser na rede protegida (aproximadamente 2% do total das

estações) é que em incidências de outros códigos maliciosos, como a do W32/Sircam,

ocorrida antes da implantação do LIV, o percentual de máquinas infectadas chegou a

50% do total [132].

A Figura 5.7 mostra a evolução da taxa de falsos positivos no servidor LIV-

Internet. Os dados do gráfico foram obtidos com base em uma amostragem realizada

nas máquinas isoladas pelo LIV. A metodologia de obtenção dos dados consiste em,

sempre que possível, efetuar-se uma varredura nas máquinas isoladas antes de reintegrá-

las à rede. Este procedimento é realizado pelo próprio administrador do LIV, ou, caso

haja capacidade técnica, pelo usuário da estação isolada. Se nenhum código malicioso

for encontrado na varredura, um falso positivo é computado. A própria interface WEB

do LIV apresenta uma enquete ao administrador antes de reintegrar as estações de

trabalho solicitando o resultado da varredura. A resposta do administrador é armazenada

em banco de dados, servindo como base para a construção do gráfico da Figura 5.7.

Passando-se ao exame da Figura, nota-se que a curva do gráfico tende a uma

estabilização em torno de 5%. Portanto, em 95% dos casos de isolamento a estação de

trabalho realmente estava infectada. Conforme anteriormente discutido, cabe ao

administrador definir regras mais ou menos rígidas em função da taxa de falsos

positivos considerada aceitável pela organização.

No caso da organização de onde os dados da Figura 5.7 foram obtidos, as regras

dos servidores LIV são extremamente rigorosas, elevando a capacidade de detecção de

agentes maliciosos e, como efeito colateral, a ocorrência de falsos positivos. De uma

maneira geral, os usuários desta organização têm-se mostrado compreensivos com os

falsos positivos em função dos benefícios advindos da utilização do LIV. Ademais,
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muitos dos falsos positivos podem ser evitados tomando-se alguns procedimentos

corretivos nas estações de trabalho.
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Figura 5.7. Taxa de falsos positivos apurada na rede protegida.

Outro indicador importante obtido dos servidores LIV da rede protegida diz

respeito às causas dos isolamentos das estações de trabalho. Do dia 1 de janeiro de 2004

ao dia 31 de outubro deste mesmo ano, os servidores LIV realizaram, em conjunto,

2.941 isolamentos. A Tabela 5.2 agrega informações referentes aos isolamentos do LIV-

Internet e do LIV-Departamental, agrupando-as em 4 categorias: isolamentos motivados

pelas regras da firewall, isolamentos em função do envio de anexos contendo malware,

isolamentos determinados pelas regras de acesso ao servidor SMTP e, finalmente,

isolamentos pela transmissão de malware ao compartilhamento armadilha. Os

isolamentos requeridos pelo servidor LIV parceiro foram excluídos do total, pois o

motivo primário do isolamento foi obtido diretamente do servidor que originou a

solicitação.
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Causas dos Isolamentos Percentual do total de isolamentos
Regras da firewall 65,96 %
Anexos de correio 29,24 %
Regras do servidor SMTP 04,52 %
Compartilhamento armadilha 00,27 %

Tabela 5.2. Causas que motivaram o isolamento das estações de trabalho (em percentual do total de isolamento
realizados no período de análise)

Conforme pode ser observado comparando-se o resultado da Tabela 5.2 com o

de outra amostragem realizada anteriormente [133], os valores percentuais têm-se

mostrados relativamente constantes, mesmo com a ampliação do intervalo em que os

dados foram coletados. Outro ponto importante a ressaltar-se é que somando-se os

valores dos isolamentos realizados em função das regras da firewall com os das regras

do servidor SMTP, constata-se que o LIV efetuou 70,48% dos isolamentos sem a

necessidade do conhecimento prévio de assinaturas digitais dos códigos maliciosos.

Apenas os isolamentos realizados com base no exame dos anexos dos correios e dos

acessos ao compartilhamento armadilha, representado 29,52% do total, necessitaram

utilizar o scanner do LIV, baseado em assinaturas digitais. Portanto, por não depender

exclusivamente de assinaturas digitais para a detecção de códigos maliciosos, o LIV não

está tão fortemente sujeito às vulnerabilidades desta técnica, já discutidas no Capítulo 2,

como estão a maioria das demais soluções pesquisadas.

5.6 - Desempenho dos Servidores LIV

Uma das preocupações que nortearam o desenvolvimento do LIV foi o

desempenho final que o sistema teria quando em produção na rede protegida. Apenas

para ilustrar a carga de trabalho suportada pelos servidores, em dias úteis, a quantidade

de pacotes de rede examinados pelo LIV-Internet aproxima-se dos 800.000, além dos

18.889 e-mails, em média, normalmente verificados. Ademais, outros processos

competem com o servidor LIV na máquina Linux®, tais como o servidor de correio e o

servidor proxy. Por este motivo, foram introduzidos no LIV módulos específicos

visando ao monitoramento da utilização dos recursos de processamento e de memória

dos servidores. Na Figura 5.8, extraída diretamente da interface WEB do LIV-Internet

em um dia típico de funcionamento do servidor, observa-se a utilização dos

processadores da máquina. As informações para a composição do gráfico são obtidas do

sistema operacional Linux®, especificamente dos arquivos /proc/stat e /proc/meminfo.

Do exame do gráfico da Figura 5.8, nota-se que o pico de utilização de CPU no servidor

foi de 10,2%, ocorrido durante a madrugada. A razão para o horário incomum do pico

de processamento é a execução, durante a noite e madrugada, de um conjunto de rotinas
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de manutenção do LIV, envolvendo operações que demandam processamento adicional

do servidor.

Figura 5.8. Uso de CPU pelo servidor LIV-Internet

A situação do LIV-Departamental é um pouco diferente da do LIV-Internet,

especialmente em função da menor capacidade de processamento do servidor. A título

de comparação, cada uma das CPUs do LIV-Departamental possui capacidade de

processamento de 1.854,66 bogomips [134, 135]. As CPUs do LIV-Internet possuem

um desempenho de 5.321,52 bogomips, quase 3 vezes superior, portanto. Ademais, há

dois processos não relacionados ao LIV em execução no LIV-Departamental que não

existem no LIV-Internet, tornando a utilização da CPU mais elevada. Um deles é um

analisador de conteúdo e o outro um utilitário de gerenciamento de rede. Por esses

motivos, mesmo considerando-se que o LIV-Departamental lida com uma quantidade

de pacotes inferior à do LIV-Internet, a utilização percentual de CPU é maior, atingindo

um pico de 24,7% no dia em que o gráfico da Figura 5.9 foi obtido.

Figura 5.9. Uso de CPU pelo servidor LIV-Departamental

Outro gráfico existente na seção de estatísticas da interface WEB do LIV indica

quais são os processos maiores consumidores de recursos de processamento no servidor.

O gráfico da Figura 5.10, por exemplo, indica que o servidor MySQL® consumiu em

média 67% da fração de recursos de CPU utilizada por todos os processos em execução

no LIV-Internet. Importante notar-se que o gráfico não indica o consumo total de CPU
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por parte dos processos, prestando-se apenas a identificar, dentre eles, os maiores

consumidores.

Figura 5.10. Maiores consumidores de recursos de processamento no servidor LIV-Internet em um dia
típico de funcionamento.

Analogamente, o gráfico da Figura 5.11 identifica os maiores consumidores de

CPU no servidor LIV-Departamental. Dois dos processos listados como grandes

consumidores de recursos de processamento (dansguardian e mrtg) não estão

relacionados à operação do LIV.

Figura 5.11. Maiores consumidores de recursos de processamento no servidor LIV-Departamental em
um dia típico de funcionamento.

A memória dos servidores LIV também é monitorada. O gráfico das Figuras

5.12 e 5.13 indicam, respectivamente, a utilização de memória física pelos servidores

LIV-Internet e LIV-Departamental. Apesar do conceito de memória livre no Linux® não

ser tão imediato quanto em outros sistemas operacionais, considerando-se também

como disponível a memória associada a caches e buffers, obtém-se que em nenhum

momento a utilização de memória física pelos servidores LIV ultrapassou 50%.
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Figura 5.12. Uso de memória física no servidor LIV-Internet

Figura 5.13. Uso de memória física no servidor LIV-Departamental

Por fim, o LIV monitora também a utilização da partição de troca do sistema

operacional (swap). Apesar de a utilização de áreas de swap não estar mais diretamente

associada à falta de memória física, pois os processos podem requisitar diretamente ao

sistema operacional Linux® áreas na partição de troca para a execução de suas funções

específicas, a utilização demasiada de swap ainda é um fator a ser observado por ter

implicações no desempenho geral do sistema. As Figuras 5.14 e 5.15 apresentam a

utilização do arquivo de troca por parte dos servidores LIV-Internet e LIV-

Departamental, respectivamente.
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Figura 5.14. Uso de memória virtual no servidor LIV-Internet

Figura 5.15. Uso de memória virtual no servidor LIV-Departamental

De uma maneira geral, a performance apresentada pelas máquinas tem sido

satisfatória. No caso do servidor LIV-Internet, o maior limitante de performance

identificado não está nem na memória nem na utilização dos processadores, mas nas

operações de entrada e saída, motivado predominantemente pela implementação de

RAID nível 5 por software nos discos do servidor.

No próximo Capítulo, passaremos às conclusões do trabalho, acrescentando

algumas sugestões de trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A informação é um dos ativos mais valiosos das corporações e sua perda, furto

ou indisponibilização pode trazer prejuízos incomensuráveis. Os códigos maliciosos

representam, hoje, uma das maiores ameaças à integridade, confidencialidade e

disponibilidade da informação, motivando cada vez mais a pesquisa e o

desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas de segurança específicas para a sua

detecção e contenção.

Dentro desta linha de pesquisa foi concebido o LIV - Linux® Integrated

Viruswall, um sistema antivírus que inicialmente pretendia atender apenas às

necessidades específicas da organização onde foi desenvolvido, mas que, uma vez

implementado, apresentou um conjunto de funcionalidades que pode ser empregado em

outras organizações, minimizando o impacto causado pelos agentes maliciosos nas suas

redes. O LIV demonstrou, com os seus resultados, que uma ferramenta antivírus não

deve limitar-se à prevenção, tornando-se instrumento de pouca valia após a instalação

do malware na rede. Através dos seus mecanismos de isolamento dos focos de

contaminação, o LIV é capaz de reduzir o impacto dos agentes maliciosos que

conseguem ultrapassar as defesas atuantes no perímetro da rede e nas estações de

trabalho.

Mesmo nos seus mecanismos de detecção, o LIV procurou avançar no estado da

arte. Conceitos inovadores como o do compartilhamento armadilha e a análise do

tráfego de rede para a determinação de estações de trabalho infectadas fazem com que o

LIV esteja habilitado a detectar malware ainda não reconhecido por outros produtos,

limitados à identificação de códigos maliciosos cujas assinaturas digitais sejam

previamente conhecidas. A velocidade de propagação dos códigos maliciosos está

indicando que o modelo de detecção baseado exclusivamente em assinaturas digitais

não é mais capaz de conter o avanço dos agentes maliciosos, carecendo da adoção de

técnicas complementares de detecção e contenção. Inovador também na interface com

os usuários finais, o LIV é capaz de detectar, isolar e informar o usuário de uma

determinada estação de trabalho sobre a incidência de códigos maliciosos na sua

máquina, isso sem que haja a necessidade de utilização de nenhuma espécie de

programa além do navegador Internet.
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Em dez meses de operação em uma grande rede no Estado do Rio Grande do

Norte, o LIV já encontrou e removeu 409.385 agentes maliciosos em um universo de

247.480 downloads e 6.535.597 mensagens eletrônicas. Neste período, 2.941 focos de

contaminação foram identificados e isolados, impedindo a propagação do malware para

outros departamentos da rede. Diariamente, o LIV processa até 800.000 pacotes de rede

e 33.000 conexões com servidores de correio em busca de padrões que indiquem a

contaminação de estações de trabalho. Em 70,48% dos casos em que um foco de

contaminação é descoberto, é a análise destes padrões, completamente desvinculada da

necessidade do conhecimento prévio de assinaturas digitais dos códigos maliciosos, que

possibilita a detecção do malware.

O LIV indica algumas tendências que devem ser seguidas pelos produtos

antivírus, tais como: independência progressiva do modelo baseado em assinaturas

digitais; capacidade de resposta a malware já instalado na rede; atuação integrada com

outras ferramentas e serviços de segurança (firewall, IDS, IPS - Intrusion Prevention

Systems), com outros serviços (proxy, WEB) e com equipamentos de rede (roteadores e

switches); gerência centralizada do sistema de segurança contra código malicioso;

interação simples e direta com os usuários finais e baixo custo de propriedade.

Alguns trabalhos futuros são realizáveis a partir do ponto em que o LIV

encontra-se atualmente. Alguns estão em andamento, seguindo o mesmo curso

evolutivo que levou ao desenvolvimento inicial e posteriores aperfeiçoamentos do LIV.

Um módulo antispam já foi solicitado pela organização e está em fase final de projeto.

Outra mudança solicitada e em curso é a ampliação do universo de equipamentos de

rede com os quais o LIV interage, permitindo que outros dispositivos participem do

processo de isolamento. Há projetos visando à inclusão de switches no escopo do LIV, o

que possibilitaria que o isolamento que hoje ocorre ao nível da camada de rede ocorra

na camada de enlace. Este nível de isolamento não estaria mais limitado apenas à

proteção de departamentos da rede entre si, possibilitando, adicionalmente, a proteção

dentro dos limites de um mesmo departamento. Há também outros projetos. Um deles

consiste na geração de um CDROM do LIV integrado à distribuição Slackware, o que

facilitaria bastante a instalação do sistema e ajudaria na sua difusão. Outro trabalho

consiste na migração do código do LIV do Object Pascal para a linguagem C. Há ainda

a possibilidade de reconstrução do modelo de dados do LIV e de promover-se

adaptações no seu código para que seja possível o uso compartilhado de um só banco de
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dados pelos diversos servidores de uma organização. Também é preciso avaliar as

adaptações que seriam necessárias no LIV para garantir o funcionamento do sistema em

outras distribuições Linux®.

Visando a aumentar a segurança do sistema, é necessário que as conexões à área

administrativa da interface WEB do LIV sejam feitas através do protocolo HTTPS.

Outro ponto que necessita de melhorias é o Processo Protetor de Downloads, evitando-

se que através de técnicas de obfuscação da URL, um código malicioso consiga

adentrar na rede protegida.

Por fim, há a possibilidade de se substituir o scanner antivírus baseado em

assinaturas por um novo módulo do sistema. O scanner baseado em assinaturas atuaria

apenas como um agente inicial de treinamento deste novo módulo. Concluído o

treinamento, o módulo estaria apto a detectar com razoável precisão códigos maliciosos

desconhecidos. Seguindo-se esta mesma linha, pode-se pensar, como trabalho futuro, no

desenvolvimento de um agente inteligente de análise do tráfego de rede. Este agente

seria capaz de descobrir comportamentos anômalos no tráfego gerado pelas estações de

trabalho, isolando-as. O trabalho do agente seria, pois, o de definir de forma autônoma o

que é um comportamento anômalo, tarefa hoje delegada ao administrador do LIV.
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