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Resumo
O firewall de borda desempenha um papel fundamental para segurança das redes cor-
porativas, agindo como primeira barreira de defesa ao delimitar um perímetro seguro.
Entretanto, a cultura do Bring Your Own Device dificulta a noção de domínio seguro,
contribuindo para a criação de vetores de ataques dentro do perímetro seguro. Os sistemas
de firewall distribuído surgiram com a proposta de prover proteção de hosts individuais
a ataques originados na própria rede interna. Em tais sistemas, as regras são criadas de
modo centralizado e então distribuídas e aplicadas em todos os servidores que compõem o
firewall, restringindo quais serviços devem estar disponíveis. Não obstante, vulnerabilidades
em software podem tornar os serviços de rede vulneráveis a ataques, uma vez que firewalls
usualmente não analisam os protocolos de aplicação. Neste sentido, a partir da descoberta
da vulnerabilidade até a publicação e aplicação dos patches de correção existe uma janela
de exposição que deve ser reduzida. Dado este cenário, o presente trabalho apresenta uma
proposta de um sistema de firewall distribuído auto-adaptativo. Esta proposta é baseada
no monitoramento de hosts e no uso de um sistema de avaliação de vulnerabilidades para
detectar serviços vulneráveis, integrado com componentes capazes de decidir e aplicar
regras de firewall nos hosts afetados. Desse modo, esta abordagem é capaz de responder a
vulnerabilidades descobertas nesses hosts, contribuindo para mitigar o risco de exploração
da vulnerabilidade. Nosso sistema foi avaliado no contexto de um estudo de caso que
simula um ambiente de rede corporativa, onde os resultados alcançados demonstram sua
viabilidade.

Palavras-chave: firewall distribuído. auto-adaptação. segurança de rede. avaliação de
vulnerabilidade de software.





Abstract
The border firewall play a fundamental role for corporate network security, acting as
the first defense barrier delimiting a secure perimeter. However, the culture of Bring
Your Own Device weakens the notion of secure domain, contributing to the creation of
attack vectors inside the secure perimeter. Distributed firewall systems emerged with
the proposal of protecting individual hosts against attacks originating from inside the
network. In such systems, firewall rules are created centrally, then distributed and enforced
on all servers that compose the firewall, restricting which services should be available.
Meanwhile, software vulnerabilities can make network services vulnerable to attacks, since
firewalls usually do not scan application protocols. In this sense, from the discovery of a
vulnerability until the publication and application of patches there is an exposure window
that must be reduced. Given this scenario, the present work presents a proposal of a
self-adaptive distributed firewall system. This proposal is based on monitoring hosts and
using a vulnerability assessment system to detect vulnerable services, integrated with
components capable of deciding and applying firewall rules on affected hosts. In this way,
our approach is able to respond to vulnerabilities discovered in these hosts, helping to
mitigate the risk of exploiting the vulnerability. Our system was evaluated in the context
of a case study that simulates a corporate network environment, where the results achieved
demonstrate its viability.

Keywords: distributed firewall. self-adaptive. network security. software vulnerability
assessment.
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1 Introdução

Na era digital a tecnologia da informação e comunicação (TIC) assumiu o papel
fundamental de dar suporte ao gerenciamento de informações e processos que permeiam as
mais variadas atividades. Atualmente instituições como as universidades e corporações ao
redor do mundo precisam lidar com uma complexa infraestrutura de redes de computadores,
envolvendo um crescente número de equipamentos, tais como switches, roteadores e
servidores.

Esses ambientes podem apresentar vários tipos de vulnerabilidades que podem vir
a ser explorados por potenciais atacantes, como, por exemplo, falhas em configurações ou
vulnerabilidades em softwares. Considerando que softwares podem abranger desde apli-
cações, implementações de protocolos pelo sistema operacional, e firmwares de dispositivos,
como switches e Pontos de Acesso (APs), esse tipo de vulnerabilidade tem se mostrado
uma das mais exploradas. Desse modo, é fundamental manter os sistemas atualizados com
as versões dos softwares que corrigem as vulnerabilidades já encontradas.

Considerando o cenário de uma universidade, onde diferentes tópicos de pesquisa
são realizados, é comum encontrar casos onde diversos serviços e servidores precisam ser
provisionados para diferentes grupos de pessoas. Nessas situações, tipicamente a gerência
dos recursos computacionais fica a cargo dessas equipes ou dividida entre elas e uma equipe
central de administração de redes.

Este cenário tende a aumentar a probabilidade de existência de vulnerabilidades,
uma vez que ele pode conduzir a uma inconsistência dos procedimentos de gerenciamento
e configuração, e consequentemente acarretar a existência de servidores mal configurados
e com serviços desatualizados.

Neste contexto, a proposta tradicional de segurança de redes de computadores
utiliza um firewall posicionado apenas em sua borda, representado pela Figura 1. Os
firewalls de borda são posicionados entre a rede interna da instituição e a Internet com
o objetivo de filtrar o tráfego de rede que entra e sai. Essa característica possibilita a
delimitação dos serviços que ficarão expostos para Internet e define a noção de perímetro
seguro para rede institucional. A noção de perímetro remete a ideia de rede interna e
segura, bem como os servidores dentro dela, portanto, é comum que não existam outros
firewalls configurados pela rede.

Todavia, esta abordagem baseada em perímetro seguro tem se mostrado insuficiente
para proteção dos serviços institucionais. Os riscos persistem porque uma vez que a proteção
imposta pelo firewall de borda seja transpassada, os demais servidores da rede estarão
à mercê de possíveis ameaças. Para Ioannidis et al. (2000) “claramente, este modelo de
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Figura 1 – Rede institucional com firewall de borda separando a rede interna da Internet.

Fonte: Elaborado pelo autor.

firewall centralizado não é capaz de lidar com ataques originados de dentro do perímetro
seguro”.

Atualmente, a cultura do Bring Your Own Device (BYOD) e a disponibilidade
de conexões 3G/4G, dificultaram a noção de perímetro, contribuindo para criação de
vetores de ataques. Conforme já citado, a Figura 1 representa o perímetro considerado
seguro, constituindo-se de equipamentos de conectividade, computadores, servidores e
dispositivos de usuários. Evidencia-se o firewall posicionado estrategicamente em sua borda
e a representação da Internet, onde está a maioria das ameaças. Contudo, usuários podem
trazer seus smartphones e notebooks infectados e conectá-los a rede institucional, e mesmo
que não tenham conhecimento, podem servir de vetores para ataques aos serviços da rede
interna. Desse modo, a utilização desse modelo de perímetro expõe a rede da instituição
a três vias principais de ataque:

1. Ataques de agentes externos à serviços expostos na Internet e que por ventura
possuam vulnerabilidade conhecida ou segurança fraca.

2. Ataques à serviços disponíveis apenas na intranet utilizando dispositivos como
notebooks e smartphones de usuários que levam seus dispositivos infectados, sem
que estejam cientes, para dentro da rede institucional.

3. Ataques à serviços disponíveis apenas na intranet partindo de usuários da própria
rede.
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Uma vez que um dos servidores vulneráveis seja comprometido, o atacante utilizará
o próprio servidor para buscar outros servidores vulneráveis conectados a rede, mesmo que
os servidores não possuam serviços expostos à Internet. Para este cenário, o firewall de
borda não é capaz de limitar as ações do cibercriminoso, que permanece livre para tentar
invadir outros sistemas pela rede até que alguém o detecte e corrija os sistemas afetados.

Este cenário é agravado ao considerar o ambiente de uma universidade, que é
naturalmente aberta ao público em geral e pode conter diversos grupos de servidores,
potencialmente desatualizados e vulneráveis, conectados a rede. Esta problemática traz
implicações severas, obrigando os administradores de redes a repensarem sobre sua noção
de perímetro ao lidar com redes institucionais e corporativas.

Uma solução para este cenário é a utilização de um firewall distribuído (BELLOVIN,
1999). O conceito de firewall distribuído surge do esforço para se criar um mecanismo de
firewall que dilua as desvantagens do firewall tradicional e mantenha suas vantagens. Em
uma implementação de firewall distribuído, conforme mostrado na Figura 2, no lugar de
haver apenas um firewall na borda, tipicamente existem firewalls configurados em diversos
pontos da rede, que são gerenciados por um servidor adicional onde as regras são definidas
de forma centralizada e depois propagadas para cada um deles. Uma configuração comum
desta proposta, faz uso de um firewall em cada um dos servidores da rede, de modo que
todo tráfego do host seja avaliado e filtrado ao menos pelo seu próprio firewall. Portanto,
mesmo que exista algum sistema comprometido na rede interna, os demais servidores
não estarão totalmente desprotegidos (IOANNIDIS et al., 2000), uma vez que é possível
controlar quais serviços serão expostos em cada servidor e quem poderá acessá-los.

1.1 Problemática

Como o aumento da segurança proporcionado pelo modelo de firewall distribuído é
obtido através da redução da área de cobertura de cada firewall, e isso requer o aumento
no número de firewalls na rede, um dos grandes desafios na utilização desse modelo é
a complexidade para o gerenciamento de suas regras. As regras do firewall distribuído
precisam representar com exatidão a necessidade de disponibilização dos serviços que são
criados e mantidos, sob pena de gerar indisponibilidade de serviços importantes ou, por
outro lado, manter a liberação de serviços que não são mais necessários e podem, em
algum momento, ficar desatualizados e vulneráveis.

Para melhorar a segurança dos ambientes de TIC duas outras soluções de segurança
normalmente também são utilizadas além do firewall. Os sistemas de detecção de intrusos
(IDS) buscam identificar violações de segurança e geralmente notificam o administrador,
que avalia e decide como responder para corrigir ou conter a situação. (MENG et al.,
2015a). O mesmo ocorre com sistemas de avaliação de vulnerabilidades (VAS), que
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Figura 2 – Rede institucional com firewall distribuído.

Fonte: Elaborado pelo autor.

identificam sistemas vulneráveis, possibilitando ações preventivas para impedir incidentes
de segurança. Contudo, considerando que seus alertas dificilmente são tratados com a
prioridade necessária, a ação de contramedida muitas vezes não é rápida o suficiente para
impedir a ocorrência de incidentes e a mitigação de seu impacto. A indisponibilidade de
serviços, roubo de informações e invasão de servidores e sistemas são consequências comuns
destas ocorrências. Um agravante deste quadro é a preferência dos cibercriminosos por
conduzirem suas atividades durante períodos estratégicos como a noite e finais de semana,
quando a presença do corpo técnico responsável pela administração destes ambientes é
reduzida.

A falta de integração entre os diversos sistemas envolvidos na segurança do ambiente
limita muito o grau de efetividade da solução como um todo, podendo-se ter uma situação,
por exemplo, onde um sistema sabe que um determinado servidor/serviço está vulnerável
e pode ser explorado, e outro que é responsável por controlar o acesso ao mesmo, mantêm
todos os acessos liberados por não ter conhecimento da vulnerabilidade. Além disso, os
ambientes de TIC são muito dinâmicos, com novos dispositivos/serviços sendo adicionados
e removidos frequentemente, bem como vulnerabilidades sendo descobertas e depois de
algum intervalo de tempo corrigidas. Desse modo, reconfigurar a solução de segurança
para o novo cenário decorrente dessas mudanças de forma manual, gera uma carga de
trabalho muito elevada para a equipe de TIC, podendo fazer com que as ações não sejam
realizadas com a agilidade necessária. Consequentemente, a janela de exposição, ou seja, o
período entre a descoberta de uma vulnerabilidade e a aplicação da correção, tende a ser
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muito elevado, aumentando consideravelmente a probabilidade de que ela seja explorada.

É importante ressaltar que embora existam firewalls que analisam os protocolos de
aplicação, como o HTTP por exemplo, segundo a Gartner (HILS et al., 2016), em 2016
mais da metade das redes corporativas ainda utilizavam firewalls convencionais que fazem
o bloqueio considerando apenas endereço IP e porta. Isso significa, que caso o serviço
esteja exposto, o firewall não acrescenta nenhuma proteção para ele. Na verdade, é como
se nem existisse o firewall, uma vez que o tráfego é entregue para a aplicação sem que
nenhuma análise seja feita sobre o mesmo.

1.2 Objetivos

Uma forma de aumentar a qualidade de uma solução de firewall distribuído é acoplá-
lo a outras ferramentas existentes na infraestrutura de rede, possibilitando a expansão
de suas capacidades. Tal solução seria capaz de detectar problemas, como servidores
vulneráveis, e aplicar regras de firewall de forma automatizada para lidar com mudanças
no ambiente. Este esquema deve aumentar o controle sobre a rede e possibilitar que seus
administradores obtenham um maior nível de feedback, sendo capazes de criar políticas de
segurança gerais para moldar o comportamento da solução de acordo com os objetivos de
segurança.

Desse modo, é importante que o sistema de firewall distribuído seja auto-adaptativo,
para que possa reagir a mudanças na rede. Um sistema auto-adaptativo é capaz de
modificar sua própria estrutura e/ou comportamento durante o tempo de execução para
lidar com mudanças, sejam elas em seus requerimentos, no ambiente ou no próprio
sistema(CHENG et al., 2009). Este sistema deve possuir sua arquitetura orientada ao loop
de Monitoring-Analyzis-Planning-Execution-Knowledge (MAPE-K). O MAPE-K é um
modelo de referência para sistemas auto-adaptativos que estrutura o loop de adaptação em
etapas, possibilitando detecção e análise de eventos, decisão sobre possíveis contramedidas
e consequênte execução de ações.

A motivação para utilização de auto-adaptação vem de sua eficácia e eficiência
comprovadas em lidar com incerteza em uma ampla gama de aplicações, incluindo as
relacionadas com a segurança (BAILEY; CHADWICK; LEMOS, 2014; PASQUALE et al.,
2012; YUAN; ESFAHANI; MALEK, 2014).

Considerando o que foi exposto anteriormente, o objetivo desse trabalho é:

• Desenvolver uma arquitetura do firewall distribuído auto-adaptativo baseada na
cooperação entre componentes usualmente encontrados na infraestrutura de rede,
como Sistemas de Avaliação de Vulnerabilidades (VAS) e sistemas de gerenciamento
de configuração.
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A arquitetura proposta possibilitará a configuração de regras de firewall em cada
servidor da rede de acordo com os serviços presentes e seus respectivos estados de segurança.
Neste contexto, a melhora da segurança se traduz em maior controle sobre os servidores e
seus serviços. Com o firewall configurado em cada servidor pode-se definir exatamente quais
serviços ficarão disponíveis para rede. Além disso, o monitoramento desses serviços em
busca de vulnerabilidades objetiva limitar a janela de exposição, reduzindo a probabilidade
delas serem exploradas. Um sistema desenvolvido utilizando essa arquitetura deve auxiliar
as equipes de administração de redes, que poderão configurar políticas de segurança para
bloqueio automático de serviços vulneráveis, ou condicionar essa ação a uma etapa de
confirmação humana.

Esse objetivo geral pode ser dividido em etapas menores, compostas por objetivos
específicos que possibilitarão o desenvolvimento e organização do projeto:

• Propor uma arquitetura de firewall distribuído auto-adaptativo, que seja orientada
ao loop de controle Monitoring-Analyzis-Planning-Execution-Knowldge, citado neste
capítulo, possibilitando a organização dos componentes em um fluxo lógico de
informações e ações.

• Implementar sistema de acordo com a arquitetura proposta, de modo a demonstrar
a viabilidade e eficácia da arquitetura, possibilitando também o gerenciamento do
firewall distribuído e atuação sobre serviços vulneráveis.

• Realizar validação em ambiente controlado composto por diferentes servidores,
contendo serviços vulneráveis e não vulneráveis, através da realização de experimentos
que possibilitem a extração de dados e a verificação da viabilidade da solução.

O sistema de Firewall distribuído auto-adaptativo (SADF) foi inicialmente pro-
posto em (Costa Junior et al., 2016), que delimitou a problemática relacionada ao tema
apresentando a lacuna a ser explorada e as limitações dos sistemas atuais de firewall.
Este trabalho apresentou a arquitetura abstrata e os caminhos de implementação que
posteriormente foram empregados nesta dissertação. Em relação ao artigo esta dissertação
apresenta o amadurecimento do SADF, trazendo a evolução do protótipo que possibilitou
a integração das ferramentas ao fluxo do MAPE-K, definição das políticas de alto nível e
detalhes de implementação, operação e avaliação em ambiente controlado.

1.3 Organização do trabalho
Os demais capítulos deste trabalho estão organizados da seguinte forma: O capítulo

2 apresenta um estudo de caso com o objetivo de contextualizar o cenário típico no qual
se insere este trabalho, abrindo a discussão sobre os conceitos básicos de mecanismos
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e tecnologias que formam a fundamentação teórica e os trabalhos relacionados. Em
seguida, o capítulo 3 apresenta a visão geral sobre a proposta de solução, elucida os
requisitos do sistema de acordo com os six honest serving men (5W1H) e apresenta a
proposta de arquitetura do firewall distribuído auto-adaptativo. O capítulo 4 discorre
sobre os caminhos para implementação da arquitetura proposta em um protótipo utilizável.
Modelos são apresentados para representação da descrição dos servidores e das regras
de firewall, e em seguida, a arquitetura implementada com componentes open source
e componentes desenvolvidos é apresentada, trazendo informações sobre experimentos
preliminares realizados. No capítulo 5 são apresentados os experimentos realizados para
verificar a viabilidade e o desempenho de um sistema desenvolvido utilizando a arquitetura
proposta. O capítulo 6 apresenta os trabalhos relacionados sobre segurança, firewall
distribuído, sistemas auto-adaptativos e segurança de redes, posicionando o presente
trabalho nessas áreas de conhecimento. Finalmente, o capitulo 7 apresenta as conclusões
sobre o trabalho avaliando as contribuições geradas e apresentando ideias para trabalhos
futuros.
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2 Contextualização e Fundamentação
Teórica

Este capítulo apresenta o cenário típico de uma rede de computadores institucional,
composta por equipamentos, sistemas e agentes responsáveis por sua manutenção. Tal
cenário será utilizado para fundamentar discussões e possibilitar a compreensão sobre
a complexidade envolvida em sua operação. Desse modo, serve como motivação para a
realização do trabalho e criação da fundamentação teórica sobre os conceitos básicos de
segurança da informação, ameaças, ataques cibernéticos e soluções de segurança.

A seção 2.1 apresenta o cenário típico de uma rede institucional de computadores,
demonstrando como os servidores e serviços possuem a tendência a tornar-se vulneráveis
e permanecerem assim por períodos prolongados, facilitando a ação de criminosos que
buscam meios fáceis para apropriar-se de dispositivos e sistemas. Em seguida, a seção 2.2
discute acerca da superfície de ataque, tipos de ataques e principais ameaças cibernéticas.
Em contrapartida, a seção 2.3 expõe mecanismos de segurança que podem ser empregados
para combater tais ameaças e ataques. A seção 2.4 apresenta os sistemas de gerenciamento
de configuração. Finalmente, a seção 2.5 descreve os conceitos relacionados a sistemas
self-adaptive e self-protection que são utilizados no desenvolvimento deste trabalho.

2.1 Complexidade de Gerenciamento de Redes

As redes de muitas instituições utilizam um firewall de borda que é responsável
pela filtragem do tráfego de entrada e saída, conforme pode ser observado na Figura 3.
O firewall cria uma separação entre a rede interna (rede da instituição) e a rede externa
(Internet), de modo que regras de segurança podem ser aplicadas separadamente para o
tráfego de/para cada uma delas.

A rede interna abriga diversos grupos de servidores e equipamentos de rede, onde
um desses grupos é composto pelos servidores que hospedam os serviços básicos como, por
exemplo, e-mail, Web e DNS (Domain Name System). Embora não seja mostrado na figura,
as instituições normalmente possuem uma equipe de redes que realiza o gerenciamento
desses serviços. Existem ainda, servidores que são utilizados por pesquisadores e servidores
de laboratórios, que disponibilizam serviços e arquivos localmente, mas que em geral são
administrados pelos próprios utilizadores ou em parceria com a equipe central de redes.
Não obstante, a rede institucional é repleta de estações de trabalho, que são utilizadas por
alunos e funcionários administrativos, assim como zonas de rede sem fio, onde usuários
podem conectar seus próprios equipamentos como notebooks e smartphones.



28 Capítulo 2. Contextualização e Fundamentação Teórica

Figura 3 – Cenário com firewall de borda separando a rede interna da Internet.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse contexto, muito comum em universidades, as regras de segurança geralmente
são mais rígidas para o tráfego vindo da (ou indo para) rede externa, baseando-se na noção
de perímetro seguro para reduzir o risco de incidentes de segurança. Na rede interna os
controles de segurança aplicados são bem mais liberais, pois acredita-se que as ameaças
estejam localizadas apenas na rede externa, ou seja, na Internet. Desta forma, os serviços
são disponibilizados na rede interna sem muitos critérios, com foco na facilidade de seu
acesso. Naturalmente, quanto maior a quantidade de serviços ofertados, maior o risco de
que exista algum serviço vulnerável ou mesmo infectado.

Não raro, esse conjunto de grupos e necessidades pode somar dezenas ou mesmo
centenas de servidores que são criados ao longo do tempo para suprir necessidades básicas
ou pontuais para o negócio da instituição. É comum que boa parte dessa infraestrutura
compartilhe recursos em um data center na instituição, mas pode estar distribuída em
diversos setores e departamentos.

Naturalmente, este ambiente requer mão de obra e esforço contínuo, para que os
servidores permaneçam sempre bem configurados, atualizados e atendendo às recomen-
dações mínimas de segurança. Segundo Bautts (2005), a melhor forma de proteger-se
é desativando qualquer serviço vulnerável e mantendo seus sistemas atualizados. Uma
recomendação importante é instalar, executar e expor no firewall local apenas os progra-
mas e serviços que forem realmente necessários, além de verificar regularmente se novas
vulnerabilidades foram descobertas (BAUTTS TERRY DAWSON, 2005). Entretanto,



2.2. Ameaças e formas de ataque 29

realizar esse gerenciamento de forma estática e manual despende ainda mais mão de
obra e é um desafio delegar essa responsabilidade a outros grupos, que podem não ter o
conhecimento necessário sobre questões de segurança ou não tratar esse assunto com a
devida importância.

Nesse sentido, é razoável assumir que se o esforço necessário não for empregado,
a consequência disso é um ambiente desatualizado e inseguro. Este ambiente apresenta
diversos desafios, possuindo servidores com diferentes versões de sistemas operacionais e
serviços de rede. Naturalmente, quão menor for a padronização do ambiente, maior será
sua complexidade de administração.

Alguns destes sistemas e serviços podem estar tão desatualizados que perderam o
suporte dado pela comunidade. Assim, quando novas vulnerabilidades são encontradas,
não serão solucionadas nessas versões antigas, restando apenas as opções de desativar o
serviço ou migra-lo para um novo servidor, utilizando novas versões. Solução esta, que
demanda tempo e conhecimento, implicando na indisponibilidade momentânea do serviço.

Em muitos casos, a situação é tão crítica que a equipe responsável pode não possuir
ciência sobre quais servidores e serviços possuem vulnerabilidades, correndo alto risco de
invasão. Diversos fatores podem ser apontados como determinantes dessa problemática,
tais como equipe insuficiente, qualificação insuficiente, rotatividade de funcionários ou
ausência de políticas de segurança da informação que objetivem a manutenção de um
ambiente saudável.

Na UFRN, por exemplo, a rede institucional cabeada e sem fio recebe diariamente
milhares de usuários que trazem seus equipamentos de casa. São smartphones e notebooks
que podem estar infectados e serem utilizados para buscar servidores e computadores
vulneráveis dentro da rede. Em certa medida, a Figura 3 serve como referência para sua
compreensão, com ressalvas para as proporções reais desta rede. A infraestrutura de rede
desta universidade contém centenas de switches, access points e equipamentos conectando
dezenas de departamentos e laboratórios, com diferentes propósitos. Neste cenário, assim
como o exposto por esta seção, torna-se comum a existência de servidores administrados
por diferentes grupos. A maioria destes servidores fica centralizada no data center da
instituição, contudo, há vários servidores virtuais neste data center que são criados para
projetos de pesquisa e outros fins, sendo administrados por seus responsáveis externos em
parceria com o grupo local de administradores de redes.

2.2 Ameaças e formas de ataque

Compreender as ameaças à segurança dos ambientes de TIC e como os métodos
de ataques ocorrem é essencial para implementação de mecanismos de segurança que
sejam capazes de reduzir a superfície de ataques. A superficíe de ataque é um conceito
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importante para análise das ameaças de segurança e consiste em toda vulnerabilidade
tangível e explorável de um dado recurso computacional. A análise sobre as superfícies
de ataque possibilita que analistas de segurança projetem soluções e procedimentos para
dificultar sua exploração (STALLINGS; BROWN, 2014). As superfícies de ataque são
categorizadas em:

• Rede: A superfície de ataques de rede é composta por vulnerabilidades em protocolos
que são utilizados pela rede corporativa e podem ser utilizados por ataques como
negação de serviço e interrupção de links de comunicação.

• Software: A superfície de ataques de software está relacionada a vulnerabilidades em
aplicações. Neste campo há um foco particular em softwares servidores Web.

• Humano: A superfície de ataques humana refere-se as vulnerabilidades criadas pelo
elo humano, sendo geralmente relacionados a engenharia social, erro humano e
funcionários mal intencionados.

Meng et al. (2015b) identifica 10 tipos básicos de ameaças, organizados pelos obje-
tivos comuns dos ataques. As ameaças comumente combatidas por sistemas de segurança
podem estar relacionadas a um ou mais tipos, por exemplo, um malware pode causar
vazamento de informações e elevação de privilégios.

• Vazamento de informações confidenciais (Privacy Leakage): Vazamento de infor-
mações sensíveis, tais como as credenciais de uma conta, contatos, informações
financeiras, qualquer informação relacionada a pessoas ou instituições comerciais ou
públicas.

• Elevação de privilégios (Privilege Escalation): As aplicações recebem um conjunto
de privilégios que definem quais recursos e informações estão autorizadas a utilizar.
No entanto, vulnerabilidades podem resultar em um aumento da autorização de
privilégios, possibilitando ações como adulteração ou divulgação de informações.

• Violação de autenticação (Authentication Violation): A autenticação utiliza tecnolo-
gias de criptografia e assinatura para garantir a autenticidade de usuários. Todavia,
falhas em software podem ser exploradas para perpassar esse mecanismo, possibili-
tando que usuários mal intencionados possam ter acesso a recursos que anteriormente
não eram acessíveis.

• Spam: Técnica utilizada para envio em massa de mensagens (geralmente email)
com propaganda ou malware, com o objetivo de atingir o maior número possível de
destinatários.
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• Armadilha de roteamento (Routing Trap): Ocorre quando os nós de uma rede tornam-
se responsáveis pelo roteamento do tráfego de outros nós e intencionalmente negam
esse serviço, descartando parte ou todos os pacotes.

• Negação de serviço (Denial of Service): Ataques de negação de serviço causam
a interrupção do serviço ou sistema impedindo que usuários autênticos consigam
utilizá-los. Para atingir esse objetivo é enviada uma grande quantidade de requisições
ao serviço alvo, resultando no congestionamento da rede ou no consumo de toda
capacidade de processamento do sistema.

• Interação enganosa (Deceptive Interaction): Atacantes tentam enganar entidades
e convencê-las de que está se comunicando de uma forma segura com um agente
confiável. Após a obtenção da confiança, os atacantes podem realizar uma série de
ataques, por exemplo, um nó da rede pode se passar pelo destino de um determinado
tráfego de rede, fazendo com que outros nós enviem seus pacotes por ele, neste
cenário, o alvo atacado torna-se incapaz de atingir o destino real.

• Execução de código malicioso (Malicious Code Execution): Invasores podem explorar
vulnerabilidades em sistemas e executar código malicioso. Neste tipo de ataque, o
código malicioso executa um conjunto de tarefas no sistema afetado, possibilitando
a instalação de backdoors, malwares e criando as condições necessárias para outros
ataques.

• Abuso de funcionalidade (Abuse of Functionality): Para lançar este ataque, os
invasores podem manipular uma ou mais funcionalidades do sistema que não deveriam
ser utilizadas arbitrariamente. Quebrando a política de segurança, o atacante pode
alterar ou influenciar os comportamentos normais de um sistema ou destruir a
integridade da informação. Um exemplo comum deste ataque faz com que a conta
de um usuário inocente seja bloqueada após repetidas tentativas de autenticação
com credenciais incorretas.

• Esgotamento de recursos (Resource Depletion): Neste tipo de ataque, os malwares
buscam atingir recursos específicos de sistemas, como ciclos de processador, memória
ou a bateria dos dispositivos, resultando em indisponibilidade de serviço. Smartphones
e dispositivos IoT são especialmente suscetíveis a esses ataques por terem menor
poder computacional.

Em fevereiro de 2017 a European Union Agency for Network and Information
Security (ENISA) publicou o ENISA Threat Landscape 2016, um relatório anual que
apresenta o panorama de ameaças cibernéticas e suas tendências. Este relatório é gerado a
partir dos relatos disponibilizados pela indústria de segurança, organismos de normalização
e institutos independentes. Esta edição caracterizou 2016 como o ano da eficácia da
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monetização do crime cibernético. Apesar de acreditar que a segurança tenha feito bons
avanços ao longo do ano em relação a prevenção e tratamento desses incidentes, a conclusão
é que os cibercriminosos continuam um passo a frente. Os crimes cometidos abusam de
componentes inseguros para realização de ataques em larga escala, como DDoS utilizando
equipamentos do tipo Internet of Things (IoT) ou obtendo sucesso em ataques que visam
a extorsão de instituições comerciais com ransomware (ENISA, 2017).

No referido relatório há a classificação das 15 ameaças mais perigosas ao longo do
ano. As ameaças são avaliadas de forma quantitativa a partir do número de vítimas e
qualitativa quanto ao sucesso e extensão do impacto. Esta classificação é apresentada pela
Tabela 1.

É pertinente fazer um destaque para algumas dessas ameaças, segundo o relatório,
para a categoria Web-based attacks, sites providos por Content Management Systems
(CMS) foram a origem alvo dos ataques. Do somatório geral, 78% das páginas infectadas
utilizavam WordPress e 14% utilizavam Joomla!. Dentre as 15 categorias, a que mais
cresceu foi o Ransomware. Estima-se que em 2016 o valor extorquido tenha atingido 1
bilhão de dolares. Outra ameaça que merece destaque são os Exploit kits, o mecanismo
mais utilizado para instalação de malwares, fazendo uso da exploração de vulnerabilidades.
Esses kits são comercializados como serviço ("as-a-service") e servem como base para vários
ataques, como proliferação de malwares, botnets, spam e ransomwares (ENISA, 2017).

O United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)1 disponibiliza
alertas e análises sobre ameaças e vulnerabilidades para auxiliar a segurança cibernética
de empresas e instituições. Existem alertas sobre vulnerabilidades como Heartbleed 2 e
ameaças como ransomware.

Por exemplo, em 12 de maio de 2017 um alerta foi publicado sobre o WannaCry3,
um ransomware que utilizou phishing para infectar computadores em mais de 150 países.
Várias versões do Windows possuíam uma vulnerabilidade no serviço Windows SMB
que foi utilizada para o ataque. Este incidente causou perda temporária ou permanente
de informações sensíveis, interrupção de operação e perdas financeiras relacionadas à
interrupção de serviços e a restauração das informações atingidas. Inúmeras empresas
e instituições públicas sofreram com o ataque. É importante esclarecer que o patch que
solucionava essa vulnerabilidade havia sido lançado há cerca de dois meses, mesmo assim,
haviam centenas de milhares de computadores ainda vulneráveis ao redor do mundo.

Desktops e smartphones são os principais alvos dos malwares, e é comum que o
usuário tenha um papel importante na instalação desses programas, seja clicando em um

1 Alerts US-CERT <https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/>
2 Vulnerabilidade do OpenSSL que permite ao atacante recuperar dados sensíveis, possivelmente creden-

ciais de usuários, através da manipulação incorreta da memória no heartbeat do TLS.
3 Indicators Associated With WannaCry Ransomware <https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/

TA17-132A>

https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA17-132A
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA17-132A
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Tabela 1 – Principais ameaças de 2016

Ameaça Descrição
1. Malware Software malicioso que busca ser instalado em equipamentos

como computadores pessoais e smartphones.
2. Web-based attacks Utiliza componentes Web como Web servers, extensões de

navegadores ou CMS para realização de ataques.
3. Web application at-
tacks

Devido a quantidade abusiva de vulnerabilidades e a facilidade
com que são expostos na Internet, as aplicações Web tornaram-
se a maior ameaça para organizações.

4. Denial of service Uso exarcebado de recurso com o objetivo de impedir que os
usuários autênticos possam acessa-lo. Busca atingir principal-
mente banda de rede e processador de serviços para negar
indisponibilidade momentânea.

5. Botnets Rede de computadores infectados por malware sob o controle
de alguma entidade para realização de ataques DDoS e spam.

6. Phishing Busca enganar o usuário para obter informações pessoais e
financeiras. Seu uso está relacionado a outros tipos de ataques
que utilizam páginas falsas, com domínios parecidos com o
original, para que o usuário acredite estar no domínio correto.

7. Spam Email enviado em massa, sem que o destinatário o tenha
requisitado. O spam pode ser utilizado como apoio para outros
tipos de ataque como envio de malwares e phishing.

8. Ransomware É um tipo de malware que infecta os sistemas de computador,
bloqueando o acesso dos usuários criptografando seus arquivos
e exigindo grandes quantias de dinheiro em troca.

9. Insider threat (mali-
cious,accidental)

Está relacionado à ações de funcionários ou ex-funcionários
que de forma mal intencionada ou acidental causam danos para
empresa, como vazamento ou perda de informações sensíveis.

10. Phisical ma-
nipulation/dam-
age/theft/loss

É caracterizada pelo roubo ou perda de informações ligados
a equipamentos físicos como notebooks corporativos ou pen
drives com informações sensíveis.

11. Exploit kits São ferramentas que utilizam vulnerabilidades encontradas em
equipamentos e servidores para instalarem malwares.

12. Data breaches Vazamento de informações confidenciais, como dados do negó-
cio, dados de clientes, financeiros e credenciais de acesso.

13. Identity theft É um caso específico de data breach que trata do roubo de in-
formações sobre o usuário ou computador, como nome, usuário,
email, registro de domínio, certificado digital.

14. Information leak-
age

É o uso de fraquezas em sistemas, erros de programação ou
comportamento de usuário que possibilite o vazamento de
informações contidas pelo sistema.

15. Cyber espionage A busca por informações secretas. Esta modalidade está forte-
mente atrelada à indústria e aos interesses militares.

Fonte: Adaptado de (ENISA, 2017).
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link recebido em um spam, ou baixando e executando programas de sites que sofreram
phishing. Nesses ataques não é necessário que o computador tenha um serviço vulnerável
exposto na rede, uma vez executado, pode explorar vulnerabilidades diretamente no
computador desatualizado. O cenário é um pouco diferente em relação aos servidores, pois
na maior parte do tempo não há interação humana direta. Então, no lugar de depender
dessa interação, os ataques que visam atingir esse tipo de sistema, geralmente utilizam
vulnerabilidades conhecidas nos serviços que são expostos por eles.

Como visto ao longo deste capítulo, a exploração de vulnerabilidades pode trazer
diversas consequências negativas. Em sistemas GNU/Linux, a exploração de uma vul-
nerabilidade em um serviço pode liberar acesso ao shell com o usuário que está rodando
o serviço. Nesse caso, o atacante se utiliza de um usuário limitado, podendo acessar
informações ou executar ações que não seriam possíveis originalmente. Se por ventura o
serviço estiver rodando como usuário administrador, o atacante terá obtido acesso irrestrito
ao sistema.

Criminosos cibernéticos e malwares utilizam computadores comprometidos para
varrerem a rede em busca de servidores vulneráveis, sendo que essa busca não possui alvos
definidos uma vez que tenta atingir o maior número possível de servidores. Quando um
alvo em potencial é descoberto, realizam a exploração da vulnerabilidade para conseguir
acesso ao servidor. Uma vez que o invasor adquirir o controle sobre o servidor, poderá
utilizar-se desse acesso para conseguir o máximo de informações sobre a rede interna e
buscar novos alvos (WANG et al., 2004). Esse mecanismo explica a fragilidade da segurança
em redes que utilizam apenas um firewall de borda, se baseando na ideia de perímetro
seguro, conforme exposto pela seção 2.1.

Há também ataques direcionados, nos quais o alvo pode ser um governo, empresa
ou instituição, muito comum em espionagem industrial, roubo à entidades financeiras e
ativismo político. Além disso, existe uma série de softwares maliciosos que são desenvolvidos
para espalharem-se pela rede, infectando o máximo de sistemas que puderem. Ao longo dos
últimos anos este tipo de ataque obteve uma alta taxa de sucesso, como o recente WannaCry
e de malwares famosos como SQL Slammer Worm e o Confiker que comprometeram milhões
de computadores pelo mundo em um curto período. Eles utilizaram vulnerabilidades
conhecidas, algumas delas já haviam sido corrigidas há meses, porém ainda haviam milhões
de servidores desatualizados pela Internet (WANG et al., 2004).

Diante de tudo que foi exposto nessa seção é importante ressaltar que o conhecimento
sobre os possíveis tipos de ataques e seu índice de incidência no mundo é fundamental
para que se possa escrever políticas de segurança adequadas, que definam a ação mais
apropriada a ser tomada quando uma dada vulnerabilidade for descoberta. Por exemplo,
caso seja detectado que um determinado serviço possui uma vulnerabilidade que pode levar
a um ataque de DoS, talvez se possa tomar uma medida bem menos severa do que se a
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vulnerabilidade detectada pudesse ser explorada para obter dados sigilosos, ou proporcionar
um ataque de escalada de privilégios. Além disso, diferentemente do modelo planejado
inicialmente para a Internet onde cada aplicação utiliza uma porta diferente, o modelo
Web tipicamente compartilha a mesma porta (tipicamente 80 ou 443) para as diversas
aplicações hospedadas em um servidor. Desse modo, a exploração de vulnerabilidade em
uma aplicação pode ter consequências nas demais, e caso fosse feito o bloqueio da porta
para tentar evitar a exploração, isso deixaria todas elas indisponíveis.

2.3 Mecanismos de segurança
Esta seção apresenta três sistemas normalmente utilizados para melhorar o nível

de segurança dos ambientes de TIC.

2.3.1 Firewall e Sistemas de Detecção de Intrusão

Dois consagrados mecanismos de defesa contra tentativas de ataques aos ambientes
de TIC são os firewalls e os sistemas de detecção de intrusão (IDSs) (KUROSE; ROSS,
2012). O firewall é tido como a primeira linha de defesa (KUROSE; ROSS, 2012), e consiste
de um host confiável que age como ponto de estrangulamento para um grupo de redes,
geralmente entre uma rede pública e uma rede privada. Todo o tráfego entre as redes
é encaminhado através do firewall, que é configurado com um conjunto de regras para
determinar qual tráfego terá permissão para passar, e qual deve ser bloqueado (BAUTTS
TERRY DAWSON, 2005). Em um exemplo típico de uso, o firewall é configurado para
bloquear todas as portas de serviços que não devem ficar expostos para a rede externa, ou
mesmo bloquear o acesso de máquinas internas à determinadas portas externas.

Enquanto um firewall procura impedir que determinadas ações ocorram, o IDS,
conforme será explicado posteriormente, opera detectando possíveis ataques na rede local
e notificando os administradores da rede para que verifiquem o incidente e tomem medidas
corretivas.

A Figura 4 representa o cenário típico de uma rede institucional, que utiliza o
modelo tradicional de firewall de borda, criando a noção de perímetro seguro, onde o firewall
busca proteger as redes internas das ameaças da Internet. Sistemas de firewall podem ser
construídos de diversas formas. Uma organização mais sofisticada envolve a separação
dos servidores do restante da rede institucional, criando um perímetro de rede ou zona
desmilitarizada (DMZ), também representada na Figura 4. Dentro da zona desmilitarizada
residem os servidores de serviços da rede, como Web e DNS. Essa configuração possui a
vantagem de separar a rede de usuários da rede de servidores, adicionando uma barreira
de segurança na rede interna, podendo haver dois ou mais níveis de firewall (BAUTTS
TERRY DAWSON, 2005).
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Figura 4 – Organização de rede com firewall de borda, IDS e zona desmilitarizada.

Fonte: Adaptado de (KUROSE; ROSS, 2012).

Quanto à implementação, uma solução comum e de baixo custo é a utilização de um
computador com duas ou mais placas de rede utilizando o Kernel Linux. O Kernel Linux
possui um módulo chamado Netfilter que possibilita a filtragem de pacotes de diversas
formas. A configuração das regras é realizada pelo Iptables que provê uma interface
mais amigável para gerenciamento do firewall (GHEORGHE, 2006). No mercado também
podem ser encontradas soluções mais robustas, montadas em formato de appliance4 é um
equipamento com hardware e software especificamente projetados para fornecer um recurso
de computacional específico. Exemplos: appliance de armazenamento, appliance de firewall.,
contendo grande poder computacional para análise do tráfego de redes de médio ou grande
porte.

Além dos firewalls ditos convencionais, que analisam apenas informações dos
cabeçalhos das camadas de enlace, rede e transporte, existem também os firewalls de
aplicação que possibilitam a inspeção de pacotes até a camada de aplicação do modelo

4 Um appliance
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OSI. Como visto na subseção 2.2, as aplicações Web são um dos principais vetores dos
ataques cibernéticos. Sendo alvos de ataques como cross-site scripting e SQL injection.
Diante da difícil tarefa de garantir que não há vulnerabilidades em aplicações Web e em
sua infraestrutura, os firewalls de aplicação surjiram como uma solução de proteção do
tráfego Web de empresas e instituições. Este tipo de firewall inspeciona pacotes HTTP
em busca de assinaturas que identifiquem ataques, utilizando técnicas como white list,
black list e gray lists, sendo muitas vezes alimentados online pelas bases de dados de seus
fabricantes (RAZZAQ et al., 2013).

Como descrito pela seção 2.1, as redes institucionais geralmente se baseiam na
noção de perímetro seguro para gerenciamento de sua segurança, contudo, essa noção
tem se apresentado cada vez menos confiável. Tradicionalmente os sistemas de firewall
são gerenciados de forma isolada e manual, espalhados na borda e em pontos estratégicos
da rede. No entanto, é exatamente esta postura que tende a permitir que ambientes
desatualizados e inseguros fiquem disponíveis por períodos prolongados, facilitando a ação
de criminosos. Um esquema de configuração de firewalls que busca distribuir sua segurança
em vários pontos da rede e gerencia-lo de modo estruturado é conhecido como firewall
distribuído.

A adoção de um sistema de firewall distribuído possibilita a criação de um segundo
nível de firewall, não atrelado à noção de perímetro. Além disso, possui uma série de
vantagens como não depender de topologia da rede, possibilitar proteção mesmo quando
o ataque é originado a partir da rede interna, possibilitar uma forma mais versátil de
configurar as políticas de segurança de redes, possibilitar a propagação de novas políticas
de segurança através da rede (BHOVARE; CHAUDHARI, 2014).

Nesses sistemas as políticas de segurança são definidas de forma centralizada em
uma linguagem específica, distribuídas de modo seguro pela rede e aplicadas localmente
em cada um dos servidores que fazem parte do sistema. Basicamente, três componentes são
necessários para sua implementação: Uma linguagem para expressar políticas de segurança,
um mecanismo para distribuição segura de políticas e um mecanismo para aplicação das
políticas localmente nos hosts de destino (BELLOVIN, 1999). Essa capacidade de aplicar
regras de segurança em cada equipamento, provê uma camada de segurança local para
os serviços que ele executa, resultando no espalhamento das barreiras de segurança, e
dificultando a ação de atacantes.

A Figura 5 apresenta uma visão arquitetural de um sistema de firewall distribuído.
As políticas de segurança são definidas de forma centralizada por um administrador, que
então são convertidas pelo compilador em regras de firewall em formato próprio. Em
seguida, o Sistema de Distribuição de Regras se encarrega de enviar as regras para os
servidores que serão protegidos. Cada um dos hosts possui um agente responsável pelo
recebimento e aplicação das regras, de modo que se tornam capazes de aceitar ou rejeitar
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pacotes de acordo com as políticas definidas (IOANNIDIS et al., 2000).

Figura 5 – Sistema de firewall distribuído.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além dos sistemas de firewall, os sistemas de detecção de intrusos (IDS) são
empregados como uma segunda camada de segurança. Enquanto o firewall é responsável
por definir as regras de entrada e saída do tráfego, o papel do IDS é analisar em tempo
real o tráfego da rede, possibilitando que incidentes sejam detectados e mitigados em
tempo de execução. Segundo Scarfone e Mell (2007), a detecção de instrusos é o processo
de monitoramento dos eventos que estão ocorrendo em sistemas de computador ou rede,
analisando-os em busca de sinais de possíveis incidentes que sejam violações ou ameaças
iminentes de violação das políticas de segurança do computador, políticas de uso aceitável
ou práticas de segurança (SCARFONE et al., 2007).

A rede de uma instituição pode conter vários sensores IDS, onde a Figura 4
apresenta um cenário com três sensores, dois deles na rede interna e outro estrategicamente
posicionado no segmento que conecta a DMZ. O objetivo é dividir a porção de tráfego
analisado em frações, reduzindo a quantidade de processamento necessário para análise
e diminuindo o risco de adição de atrasos ao tráfego. Essa abordagem permite que os
sensores trabalhem em harmonia, enviando informações sobre atividades suspeitas para
um IDS central, que coleta e integra eventos suspeitos (KUROSE; ROSS, 2012).

Os sensores IDS precisam inspecionar profundamente os pacotes do tráfego de
rede, comparando cada um deles com milhares de assinaturas. Atualmente, é natural
que organizações recebam gigabits/s de tráfego da Internet, dificultando o uso de apenas
um sensor IDS próximo ao gateway de borda. Contudo, existem sistemas de IDS de alto
desempenho que podem empregar essa estratégia (KUROSE; ROSS, 2012).

Nós últimos anos os pesquisadores esforçaram-se para adicionar novas funcional-
idades aos IDSs, com o objetivo de poder prevenir que ameaças detectadas obtivessem
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sucesso. Desse esforço foram criados os Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusos
(IDPS). Os IDPSs podem responder a ameaças detectadas mudando configurações de
rede, por exemplo, reconfigurando o firewall para bloquear o tráfego suspeito e romper
a trajetória do ataque ou alterar pacotes suspeitos, removendo dele a parte considerada
maligna (PATEL et al., 2013).

Uma vez que um IDPS detecta intrusões através da análise de dados coletados, o
método de coleta pode ser classificado em três categorias:

• Baseado em rede (NIDPS): Monitora o tráfego em um segmento de rede, analisando
a rede e protocolos de aplicação para identificar atividades suspeitas.

• Baseado em host (HIDPS): Monitora o comportamento dinâmico e o estado do
sistema operacional, inspecionando o tráfego do próprio host e detectando quais
programas e usuários acessam quais recursos.

• Baseado em aplicação (AIDPS): Concentra-se nos eventos que ocorrem em alguma
aplicação específica, analisando arquivos de logs ou medindo a performance da
aplicação. Seu uso é comum em aplicações Web, protegendo sites e sistemas de
possíveis ataques.

Quanto ao tempo de detecção, podem operar em tempo real ou não. Em IDPSs de
tempo real os ataques são identificados enquanto o sistema ou rede estão sendo monitorados,
assinalando imediatamente qualquer desvio e provendo a prevenção adequada. Por isso,
esse método é o mais indicado para lidar com ataques DDoS, por exemplo. O IDPS de
tempo real também pode rodar analises off-line através de dados históricos para identificar
intrusões que já ocorreram no passado. O IDPS que não opera em tempo real consome
menos recursos, uma vez que pode processar a informação com um atraso, mas, por outro
lado, não é capaz de prevenir ataques ou mitigar seus impactos.

A detecção de intrusões pode empregar técnicas baseadas em assinaturas e detecção
de anomalias. A detecção por assinatura busca conhecer os padrões comportamentais do
ataque para predizer e detectar tentativas similares. A assinatura deve ser composta por
características sobre um único pacote, como tipo do protocolo, portas de origem e destino,
e uma sequência de bits sem uma carga útil do pacote. A utilização de assinaturas permite
a detecção precisa de malwares e ataques conhecidos, isto é, com baixa ocorrência de falso-
positivos. Contudo, sua maior limitação é requerer conhecimento prévio sobre o ataque por
meio de sua assinatura. Nesse sentido, o IDS baseado em assinatura é completamente cego
a novos ataques que ainda não foram registrados. As assinaturas são disponibilizadas em
bancos de dados online que são alimentados constantemente (KUROSE; ROSS, 2012). A
técnica por detecção por anomalias, procura identificar padrões atípicos de comportamento.
O IDPS estabelece o padrão de comportamento normal e qualquer coisa que se desvie desse
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padrão é considerado como uma possível ameaça. Existem várias categorias propostas para
detecção por anomalias, as três mais difundidas são baseadas em estatística, aprendizagem
de máquina e data mining (PATEL et al., 2013). A detecção por comportamento permite
detectar incidentes do tipo zero day5, porém, também apresenta um risco muito maior de
ocorrência de falso-positivos. (MILENKOSKI et al., 2015).

É pertinente esclarecer que IDPSs foram abordados nesse capítulo para possibilitar
a melhor discussão e compreensão sobre a segurança de rede, no entanto, eles estão foram
do escopo de desenvolvimento deste trabalho, que está mais relacionado à sistemas de
firewall distribuído e sistemas de avaliação de vulnerabilidades. Contudo, a arquitetura
proposta por este trabalho pode ser estendida para empregar sistemas IDPSs, e essa
possibilidade será avaliada na seção de trabalhos futuros.

2.3.2 Sistemas de Análise de Vulnerabilidades

Há ainda os Sistemas de Análise de Vulnerabilidades (Vulnerability Assessment
System - VAS) que são capazes de escanear sistemas operacionais e serviços em busca de
vulnerabilidades de segurança. As vulnerabilidades geralmente são geradas por bugs em
software, mas também podem resultar da má configuração. Elas são catalogadas por um
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), que possui uma série de informações sobre
a vulnerabilidade, como por exemplo, o serviço afetado, recomendações de solução e qual
o impacto de sua possível exploração. Este último é definido de acordo com o Common
Vulnerability Scoring System (CVSS) que representa a urgência de resolução. Esses dados
podem ser obtidos a partir do NIST Network Vulnerability Database (NVD)6.

Sistemas de avaliação de vulnerabilidades são empregados de forma preventiva
para detectar e possibilitar a correção ou limitação da exposição da vulnerabilidade,
reduzindo as chances de uma possível exploração. A Figura 6 apresenta um exemplo de
VAS. O escaneamento ocorre periodicamente em busca de novas vulnerabilidades nos
servidores da rede. A base desse sistema precisa ser atualizada constantemente, pois novas
vulnerabilidades são descobertas diariamente. Nesse sentido, a base NVD pode ser utilizada
como fonte dos CVEs.

O resultado do escaneamento é descrito em um relatório, dando informações
importantes ao administrador do serviço/servidor para correção da vulnerabilidade. A
correção pode se tratar de uma simples atualização de software ou mudança de configuração.
Se o próprio sistema operacional estiver desatualizado e fora da janela de suporte, a
atualização pode se distribuir em tarefas mais complexas, envolvendo migração de dados e
serviços para outros servidores.
5 Denominação para vulnerabilidade que se torna conhecida e pode ser explorada, afetando negativamente

os softwares afetados. A partir desse momento, o responsável pelo software precisa desenvolver e liberar
patches que corrijam a vulnerabilidade.

6 Full Listing <https://nvd.nist.gov/vuln/full-listing>

https://nvd.nist.gov/vuln/full-listing
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Figura 6 – Sistema de avaliação de vulnerabilidades

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.4 Gerenciamento de configuração

Para que possam realizar tarefas úteis, os servidores precisam ser devidamente con-
figurados. A configuração de um único host pode envolver várias tarefas como a instalação
de pacotes, configuração de serviços, definição de arquivos de configuração e configurações
de segurança. No mundo real, este processo precisa ser realizado continuamente, e sua
execução manual demanda uma grande porção de tempo. Além disso, a natureza dinâmica
e heterogênea dos ambientes organizacionais torna quase impossível gerenciar essa com-
plexidade sem algum tipo de automação. A simples tarefa de gerenciamento de arquivos de
configuração, se realizada muitas vezes, é altamente propensa a erro humano (PANDEY,
2012).

Foi neste cenário que as ferramentas de gerenciamento de configuração surgiram.
Um sistema de gerenciamento de configuração é basicamente um programa que gerencia,
entre outras coisas, arquivos, pacotes e serviços de um host. Esta ferramenta opera lendo
documentos que descrevem o estado de como o sistema deve parecer e como o host deve
ser individualmente configurado na rede. Esse esquema é popularmente conhecido como
“Infraestrutura como código”, pois geralmente os arquivos que definem como os hosts
devem ser configurados ficam armazenados em um repositório central, que possibilita o
versionamento do código descritivo do estado dos servidores. Nesse sentido, para replicar a
configuração de um determinado servidor, bastaria aplicar os mesmos documentos com o
mínimo de alterações, facilitando o processo de novas configurações e recuperação em caso
de falha. Essa metodologia possibilita a padronização do ambiente e a gestão de estados
ao longo do processo de configuração (PANDEY, 2012).
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O mercado possui vários sistemas de gerenciamento de configuração, o Puppet7,
o Chef8 e o Ansible9 estão entre os mais populares, sendo utilizados por um grande
número de usuários e empresas ao redor do mundo. Os gerenciadores de configuração
possuem um conjunto de propriedades e mecanismos que definem seu comportamento e
operação. O mecanismo de abstração o provê os detalhes sobre o nível de abstração referente
à complexidade de infraestrutura que a ferramenta pode fornecer para implementar o
estado desejado pelo usuário. A modularização busca tornar reutilizável o código escrito,
minimizando a necessidade de repetição de trabalho. A modelagem de relacionamento
busca representar a dependência entre os vários componentes, pois é comum que recursos
façam parte de uma relação de dependência, como serviços que dependem da instalação
de pacotes e criação de arquivos de configuração.

Normalmente, é utilizado um servidor principal, chamado de master, onde as
configurações a serem aplicadas nos demais servidores é definida, e em cada um desses
outros servidores é executado um agente que se comunica com o master. Desse modo, outro
aspecto importante a considerar é a arquitetura de implantação, que envolve o processo de
aplicação das configurações nos servidores. Quanto a esta propriedade, dois sistemas são
comuns, os baseados em pull, quando cada agente contacta independentemente o master
em busca de trabalho, ou baseado em push, quando o próprio master aciona os agentes
para que executem as alterações (PANDEY, 2012).

2.5 Auto-adaptação e Auto-proteção

Um sistema de software auto-adaptativo é capaz de modificar sua própria estrutura
e/ou comportamento durante o tempo de execução para lidar com alterações, seja em
seus requisitos, no ambiente ou no próprio sistema (CHENG et al., 2009). Sistemas
auto-adaptativos podem ter diversas características self-*, tais como self-management,
self-healing, self-configuration e self-protection. Eles vêm crescendo em importância por
possibilitar a adaptação a mudanças no ambiente de uma forma autonômica sem muita
intervenção humana, uma vez que os métodos estáticos para segurança de sistemas
mostraram-se inadequados para os desafios originados pelos sistemas de software modernos
(YUAN; ESFAHANI; MALEK, 2014).

Self-protection foi identificado como um conceito chave para construção de sistemas
computacionais auto-gerenciados, podendo ser classificados em duas perspectivas: reativa
ou proativa. Para a perspectiva reativa, o sistema automaticamente denfende-se contra
ataques maliciosos ou falhas em cascata. Para a perspectiva proativa, no entanto, o sistema

7 Puppet <https://puppet.com/>
8 Chef <https://www.chef.io/chef/>
9 Ansible <https://www.ansible.com/>

https://puppet.com/
https://www.chef.io/chef/
https://www.ansible.com/
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antecipa os problemas de segurança e toma medidas para mitigá-los (KEPHART; CHESS,
2003).

Enquanto as arquiteturas dos sistemas tornaram-se mais adaptativas e dinâmicas, a
maior parte dos mecanismos que proveem proteção continuaram simples, com políticas de
segurança inseridas manualmente, de forma lenta e custosa. O mecanismo de self-protection
permite ao sistema protegido monitorar recursos e detectar possíveis problemas. Porém, no
lugar de simplesmente avisar alguém para que tome alguma ação no sentido de impedir um
incidente de segurança, o próprio mecanismo é dotado de meios para reagir de acordo com
o problema detectado. Essa reação dependerá do tipo de incidente e do tipo de sistema.
São exemplos de reações possíveis: desligamento do sistema, desativação de um módulo
danificado e substituição por um novo instanciado a partir de um ponto conhecidamente
estável, bloqueio de usuários, bloqueio de conexões, dentre outros (YUAN; ESFAHANI;
MALEK, 2014).

Figura 7 – Arquitetura de referência para self-protection.

Fonte: Adaptado de (YUAN; ESFAHANI; MALEK, 2014).

A Figura 7 apresenta o MAPE-K, uma arquitetura de referência para sistemas
auto-adaptativos. De acordo com o modelo de referência formal para sistemas distribuidos
auto adaptativos (FORMS), um sistema de software que exibe uma propriedade self-* é
composto por dois subsistemas: um subsistema de meta-level preocupado com a propriedade
self-* que administra um subsistema de base-level, que por sua vez, é responsável pela
funcionalidade de domínio (WEYNS; MALEK; ANDERSSON, 2012). Sendo a Figura 7
uma representação da aplicação deste modelo para sistemas auto-adaptáveis da classe
self-protection, o subsistema de meta-level é a parte do software responsável pela proteção
do subsistema base-level. Este último contém a parte do software associada à lógica da
aplicação. O subsistema meta-level deve ser organizado na forma de um laço de controle
de feedback, como o MAPE-K (KEPHART; CHESS, 2003) representado pela figura 7. O
subsistema base-level pode incorporar diferentes mecanismos de segurança, como controle
de acesso, autenticação e criptografia. Contudo, a decisão de quando e como utilizar esses
mecanismos é realizada pelo meta-level (YUAN; ESFAHANI; MALEK, 2014).
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O MAPE-K é uma arquitetura de referência para sistemas auto-adaptativos. Ele
possui um laço de controle de feedback formado pelas fases: Monitor, Analysis, Planning,
Execution e Knowledge. A fase Monitor é responsável por coletar informações sobre
aspectos relevantes do sistema gerenciado a partir de sensores. A Analysis processa os
dados coletados em busca de inconformidades, padrões ou mudanças em objetos que
indiquem a necessidade de adaptação. O Planning por sua vez, utiliza a análise criada para
tomar decisões sobre como atuar, isto é, como realizar a adaptação frente ao exposto pela
análise. Finalmente, o Execution será empregado para atuar sobre o sistema, adaptando-
o como planejado na fase anterior, e sua interação com o sistema ocorre por meio de
atuadores. O Knowledge representa a informação compartilhada ao longo do laço de
controle de feedback, podendo, para isso, fazer uso de diferentes modelos de acordo com o
domínio da aplicação. (KEPHART; CHESS, 2003).

2.6 Considerações Finais
Neste capítulo, apresentamos o complexo cenário de uma rede institucional, dis-

cutindo sobre como falhas de gerenciamento dos servidores e serviços podem evoluir
criando vias para ataques. Por conseguinte, realizou-se a exploração dos principais tipos de
ataques e ameaças, deixando evidente o papel chave que as vulnerabilidades em software
possuem para esses ataques. Finalmente, foi apresentada a fundamentação teórica sobre os
temas que dão base ao entendimento deste trabalho, como sistemas de firewall, sistemas
de detecção e prevenção de intrusos, sistemas de avaliação de vulnerabilidades, sistemas
de gerenciamento de configuração, e sistemas self-adapting e self-protection.
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3 Visão geral da arquitetura de Firewall Dis-
tribuído Auto-Adaptativo (SADF)

Este capítulo apresenta uma visão geral do sistema de firewall distribuído auto-
adaptativo proposto neste trabalho. Inicialmente, é apresentada uma visão conceitual
da proposta (seção 3.1), seguida de uma análise de requisitos (seção 3.2) de acordo com
a metodologia 5W1H aplicada a sistemas auto-adaptativos (SALEHIE; TAHVILDARI,
2009). Em seguida a arquitetura proposta é apresentada (seção 3.3), e o capítulo finaliza
com algumas considerações finais.

3.1 Visão conceitual
Para que seja considerada segura, uma rede de computadores deve impor diversas

barreiras com diferentes mecanismos de proteção. Desta perspectiva, mesmo que uma
das barreiras seja transposta, o atacante precisará confrontar mais desafios até ter maior
controle sobre o ambiente. Assim descreve-se o funcionamento da segurança em profundi-
dade, reduzindo o impacto de possíveis ameaças e desestimulando as ações de um provável
invasor, que geralmente busca objetivos fáceis e ambientes menos protegidos. O ideal
seria possuir tecnologias que possibilitassem a detecção e reação automática à ameaças e
incidentes de segurança.

Deste modo, o sistema ideal constituiria-se a partir da colaboração dos sistemas de
segurança apresentados na seção 2.3. Em especial, os sistemas de firewall distribuído, IDPS
e VAS. Esta colaboração permitiria a utilização de mecanismos de detecção e mitigação
de intrusos do IDPS, detecção e avaliação de vulnerabilidades do VAS, e gerenciamento
distribuído dos firewalls de cada servidor da rede em resposta à intrusos/vulnerabilides
detectadas. Todas essas ferramentas são utilizadas por uma equipe técnica de admin-
istradores de redes, porém, cada uma de forma isolada e manual. Sendo a própria equipe o
elo humano que possibilita a interação entre as diversas ferramentas. Além disso, é possível
notar uma atuação ad-hoc sobre as ameaças que emergem, sem que haja um processo bem
definido de resposta e remediação.

Neste contexto, nossa proposta envolve o emprego de técnicas de sistemas auto-
adaptativos para coordenar a colaboração entre estes componentes, organizando suas ações
e padronizando as interações entre cada componente, de forma a automatizar etapas deste
processo, e reduzir a necessidade de interação humana. Em termos gerais, a proposta
deste trabalho é criar um sistema de firewall distribuído auto-adaptativo que analise os
serviços existentes e configure os firewalls de cada host para bloquear as portas de serviços
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vulneráveis, agregando uma camada de segurança ao ambiente. Este esquema visa facilitar
o gerenciamento realizado pelos administradores de rede, auxiliando o controle de acessos
aos servidores, adicionando mais uma camada de segurança e possibilitando que intrusos e
servidores vulneráveis pudessem ser detectados e tratados com mais agilidade. Acredita-se
que o emprego de políticas de segurança de alto nível, a serem escritas pelo corpo técnico,
podem ser utilizadas para captar os objetivos de segurança e definirem o comportamento
do sistema de acordo com as necessidades de segurança e de negócio.

A Figura 8 apresenta o cenário discutido, onde pode-se verificar a existência
de um sistema de firewall distribuído gerenciado pelo Servidor de Gerenciamento de
Regras protegendo os serviços de rede como banco de dados, email, web e armazenamento
de arquivos. Há ainda um Sistema de Gerenciamento de Configuração, utilizado para
automatizar e gerenciar tarefas de configuração de servidores e serviços, e um Sistema de
Avaliação de Vulnerabilidades.

Figura 8 – Infraestrutura de rede com firewall distribuído, sistema de gerenciamento de
configuração e avaliação de vulnerabilidades.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nosso sistema aborda uma perspectiva preventiva, com o objetivo de limitar a
exposição da vulnerabilidade e impedir sua exploração. O firewall possui a vantagem de
utilizar uma forma padronizada de bloqueio que independe de serviço, visto que o bloqueio
ocorre na porta do serviço, sem que seja necessário conhecer os protocolos específicos de
cada aplicação. Nesse sentido, não é necessário criar adaptações especializadas para cada
serviço.

Para o escopo deste trabalho optou-se pela integração do Sistema de Avaliação de
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Vulnerabilidades e do Sistema de Gerenciamento de Configuração. O IDPS seria outro
possível sistema a ser integrado a esta arquitetura, no entanto, foi constatada a existência
de uma série de trabalhos relacionados ao seu uso. Assim, considerou-se que o escopo do
trabalho seria mais relevante ao abordar o VAS em uma abordagem voltada a descoberta
e avaliação de vulnerabilidades. Como resultado, espera-se que o sistema de firewall
distribuído auto-adaptativo seja capaz de criar scans de vulnerabilidades para os servidores
gerenciados pelo Sistema de Gerenciamento de Configuração, analisar seus resultados e
controlar seus firewalls para delimitar a exposição de serviços vulneráveis.

Consideramos que este trabalho abrange o cenário de redes institucionais e corpo-
rativas, que podem conter diversos equipamentos e sub-redes conectadas a ele. As redes
institucionais como as existentes em universidades foram adotadas como exemplo para dar
profundidade às discussões, possibilitar a montagem do cenário da problemática e facilitar
a compreensão de sua dinâmica de funcionamento. Contudo, entendemos que o uso do
sistema proposto não está limitado apenas a este cenário.

3.2 Análise de requisitos

Um método razoável de capturar os requisitos de software auto-adaptativos é
começar respondendo os questionamentos do 5W1H (What, Where, Who, When, Why
e How) (SALEHIE; TAHVILDARI, 2009). Com o objetivo de obter softwares auto-
adaptativos, essas questões devem ser respondidas em duas fases. Primeiramente na fase
de desenvolvimento para que o software seja projetado com as capacidades necessárias
para adaptação e posteriormente na fase de operação, devendo-se questionar onde está a
origem da necessidade de adaptação, o que precisa ser mudado e qual é a melhor forma de
fazê-lo. Nesta seção utilizaremos o método 5W1H aplicado a sistemas auto-adaptativos
utilizado por Salehie 2009 para capturar os requisitos de software que serão utilizados no
desenvolvimento da solução proposta por este trabalho.

A localização ou Where define onde está a necessidade de adaptação, isto é, onde
está a origem do problema. Quais artefatos, em quais camadas e com que granularidade
precisam ser alterados. Para isso é necessário coletar informações que possibilitem localizar
o problema que precisa ser resolvido pela adaptação. Com o propósito primário de melhorar
a segurança da rede, as políticas de segurança de alto nível definem qual comportamento
será tomado mediante a descoberta de vulnerabilidades. Nesse sentido, uma série de objetos
precisam ser monitorados para auxiliar os processos de detecção de problemas e adaptação.
A definição das entidades do sistema e os objetos que devem ser monitorados é apresentada
a seguir:

• Entidade: Servidor/Host monitorado
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– Hostname (atributo)

– Endereço IP (atributo)

– Sistema Operacional (atributo)

– Firewall (entidade)

– Serviço (entidade)

• Entidade: Firewall

– Regra (atributo)

∗ Tabela (atributo)

∗ IP de origem (atributo)

∗ Porta de origem (atributo)

∗ IP de destino (atributo)

∗ Porta de destino (atributo)

∗ Protocolo (atributo)

∗ Ação (atributo)

• Entidade: Serviço

– Nome (atributo)

– Versão (atributo)

– Porta (atributo)

– Vulnerabilidade (entidade)

• Entidade: Vulnerabilidade

– CVE da vulnerabilidade (atributo)

– CVSS da vulnerabilidade (atributo)

– Sistema afetado (atributo)

– Versões afetadas (atributo)

– Porta do serviço (atributo)

– Protocolo do serviço (atributo)

– Impacto (atributo)

– Tipo de solução (atributo)

– Solução (atributo)

– Método de detecção de vulnerabilidade (atributo)
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O mapeamento dos aspectos temporais, questionamento When, busca esclarecer
quando a adaptação precisa ser realizada e quando é factível fazê-la. Isto é, quando a
ação de adaptação programada deve ser executada para resolver a respectiva situação
mapeada durante o questionamento Where. Também define a viabilidade e a frequência
da adaptação. Em um ambiente de firewall distribuído as regras de firewall podem ser
aplicadas a qualquer momento. Do mesmo modo, as vulnerabilidades de segurança em
sistemas e servidores podem ser descobertas a qualquer tempo. No sentido inverso das
ações, a premissa temporal é a mesma, logo, vulnerabilidades podem ser corrigidas por
administradores do sistema a qualquer momento, tornando desnecessárias as regras de
firewall que foram aplicadas anteriormente e exigindo a realização da adaptação em ordem
de removê-las. Diante do exposto, três questionamentos são lançados para mapear os
aspectos temporais da solução:

• Quando a adaptação precisa ser aplicada? Quando houver a detecção de uma
vulnerabilidade crítica, gerando a necessidade de adaptação.

• Quando é factível aplicar uma adaptação? Não há restrição temporal sobre a realiza-
ção de adaptação, podendo o software adaptar-se a qualquer momento.

• Com que frequência o sistema será adaptado? Quando uma vulnerabilidade for
descoberta ou resolvida, de modo reativo.

O questionamento What identifica quais atributos ou artefatos do sistema podem
ser alterados durante as ações de adaptação e o que precisa mudar em cada situação. É
essencial definir quais eventos precisam ser monitorados para detectar mudanças realizadas
pela adaptação e quais recursos são essenciais para as ações de adaptação. Na solução
proposta as adaptações são realizadas através do sistema de firewall distribuído, que
configura o comportamento do firewall local do servidor monitorado. Nesse sentido, o
firewall do servidor monitorado é essencial para o processo de adaptação. As adaptações
dependem de uma série de informações, levantadas durante o questionamento Where.
Essas informações são utilizadas pelo mecanismo de análise para criação de varreduras
por vulnerabilidades através do VAS.

Podem ser considerados eventos observáveis:

• Descoberta ou correção de uma vulnerabilidade.

• Adição ou remoção de servidores ao sistema de firewall.

• Adição ou remoção de serviços à servidores.

• Adição ou remoção de políticas de segurança.
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Artefatos que podem ser alterados durante a adaptação:

• Firewall do servidor controlado

– Criação de regra de firewall: Bloquear o acesso a serviço vulnerável quando este
viola alguma política de alto nível.

– Remoção de regra de firewall: Remover limitação de acesso a serviço em decor-
rência de correção de vulnerabilidade ou remoção de política de alto nível que
causou a criação da regra.

Em contrapartida, Why busca a motivação para utilização da propriedade self-
adaptive na criação do sistema. Esta motivação geralmente está associada aos objetivos e
requisitos da aplicação. Tradicionalmente, as pesquisas realizadas neste campo buscam
manusear a complexidade associada a automação de processos e planejamento de ações
em tempo de execução.

O problema que este trabalho busca solucionar envolve ambientes complexos, com
muitos servidores e serviços, que com facilidade ficam desatualizados e vulneráveis. Acredita-
se que a resolução deste problema constitui um trabalho contínuo para os administradores
de redes, que devem desempenhar suas atividades desde a descoberta das vulnerabilidades,
até a correção delas, dividindo-se em várias subtarefas que precisam ser organizadas e
priorizadas. Todo esse trabalho compreende um processo de correção ou mitigação de
vulnerabilidades. A criação de um sistema auto-adaptativo que mapeie esse processo e
automatize algumas partes dele deve facilitar o trabalho de correção de vulnerabilidades,
aumentar a segurança do ambiente e auxiliar administradores dos sistemas ao longo da
execução do referido processo.

Outro aspecto importante ao software auto-adaptativo é mapeado pelo Who, que
define quais são os níveis de automação e envolvimento humano desejados. É esperado
que o nível de intervenção humana seja a menor possível, contudo, uma interação efetiva
com proprietários e gerentes de sistemas é necessária para criar políticas confiáveis. Para
o sistema de firewall distribuído auto-adaptativo as fases de monitoramento e análise
ocorrerão de forma automática, alimentando-se das informações mapeadas pelo quesito
Where por meio das ferramentas e APIs disponíveis. Quanto às fases de tomada de decisão
e execução, a realização de operações automáticas dependerá da definição de políticas de
segurança. O objetivo da política é captar os requisitos de segurança que devem definir
o comportamento esperado para a solução, isto é, como a solução deve responder diante
das diferentes vulnerabilidades e em diferentes cenários. Acredita-se que em determinadas
ocorrências envolvendo serviços muito críticos e/ou complexos, os administradores do
sistema irão preferir intervir no processo de remediação, preferindo serem apenas alertados
da ocorrência para iniciarem a avaliação do benefício e impacto de uma adaptação.
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Um cenário possível é que as políticas de alto nível sejam utilizadas de forma mais
restritiva em ambientes menos críticos e tome decisões mais brandas para os demais, como
alertar seus administradores. Além disso, o administrador do ambiente afetado utilizará o
sistema proposto para obter informações sobre a vulnerabilidade e planejar o procedimento
de remediação de modo a reduzir o impacto sobre a disponibilidade do serviço. Por exemplo,
em um servidor de banco de dados de produção, uma vulnerabilidade é algo indesejável,
todavia, a indisponibilidade deste serviço pode trazer danos e prejuízos para instituição.
Nesse sentido, a capacidade de deliberação humana torna-se imprescindível, pois deve-se
pesar o risco envolvido. O que é pior para instituição? Correr o risco de exploração da
vulnerabilidade ou bloquear o acesso ao serviço para impedir essa possibilidade? Esta
decisão depende de informações sobre a importância do serviço afetado para aquele
ambiente da instituição, qual a aplicação afetada, qual importância da aplicação, qual o
custo de sua indisponibilidade? Esses questionamentos fazem com que seja difícil aplicar a
ferramenta automaticamente em todos os casos, reforçando a importância das políticas de
segurança.

Finalmente, o questionamento How objetiva determinar como os artefatos adap-
táveis podem ser alterados e qual ação de adaptação pode ser adequada para aplicação
em uma determinada condição. Isto inclui a ordem de mudanças, seus custos e efeitos
colaterais. Os dados mapeados pelo Where são coletados e utilizados para criação de
scans de vulnerabilidades a cada iteração do laço de controle MAPE-K. O relatório de
vulnerabilidades descobertas é confrontado com as políticas de alto nível e em caso de
violação de política, a ação definida por essa política é aplicada. Esse fluxo gera um
conjunto de condições, ações e efeitos que são listados a seguir:

• Ação 1:

– Descrição da ação: Alerta de descoberta de vulnerabilidade.

– Parâmetros:

∗ Param1 (String): Host afetado
∗ Param2 (String): Serviço afetado
∗ Param3 (String): Vulnerabilidade

– Implementação: Exibe alerta visual sobre serviço vulnerável no dashboard da
solução.

– Pré-condição: Para que esta ação seja executada, deve ocorrer a descoberta de
vulnerabilidade que gere violação da política de alto nível e cuja a ação seja o
referido alerta.

– Pós-condição: O resultado desta ação é a notificação dos administradores de
rede, para que tomem conhecimento do ocorrido.
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• Ação 2:

– Descrição da ação: Remover alerta de vulnerabilidade após resolução.

– Parâmetros:

∗ Param1 (String): Host afetado
∗ Param2 (String): Serviço afetado
∗ Param3 (String): Vulnerabilidade

– Implementação: Move alerta visual sobre serviço vulnerável para tela de alertas
solucionados.

– Pré-condição: Existência de alerta emitido e resolução da vulnerabilidade que o
ocasionou.

– Pós-condição: O resultado desta ação é remoção da notificação sobre o serviço
vulnerável.

• Ação 3:

– Descrição da ação: Bloqueio de porta de serviço vulnerável.

– Parâmetros:

∗ Param1 (String): Host
∗ Param2 (Inteiro): Porta

– Implementação: Criação de arquivo de firewall bloqueando o serviço através do
Sistema de Gerenciamento de Configuração.

– Pré-condição: Para que esta ação seja executada, deve ocorrer a descoberta
de vulnerabilidade que gere violação da política de alto nível e cuja a ação
seja o bloqueio do serviço. Esta verificação ocorre na etapa de análise, após a
realização dos scans de vulnerabilidades.

– Pós-condição: O resultado desta ação é a aplicação da regra no firewall do
servidor vulnerável, que impede o acesso remoto e exploração da vulnerabilidade.

• Ação 4:

– Descrição da ação: Liberar porta de serviço.

– Parâmetros:

∗ Param1 (String): Host
∗ Param2 (Inteiro): Porta
∗ Param3 (Regra): Regra de firewall

– Implementação: Remoção de arquivo de firewall que bloqueia o serviço através
do Sistema de Gerenciamento de Configuração.
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– Pré-condição: Esta ação depende de duas pré-condições, a primeira é a existência
da regra de bloqueio a ser removida, a segunda é a resolução da violação da
política de alto nível, que gerou a respectiva criação do bloqueio.

– Pós-condição: O resultado desta ação é a remoção da regra no firewall do
servidor, liberando o acesso ao serviço anteriormente bloqueado.

3.3 Proposta de Arquitetura
Finalizado o levantamento de requisitos por meio do 5W1H, iniciou-se o processo

de desenvolvimento da proposta de arquitetura para sistemas de firewall distribuído
auto-adaptativos. A referida arquitetura foi projetada a partir do modelo de referência
MAPE-K. Este modelo é largamente adotado em sistemas auto-adaptativos por possibilitar
a organização lógica do laço de feedback, sendo empregado para organizar as diferentes
tarefas envolvidas no gerenciamento dos aspectos de segurança para a infraestrutura de
redes, possibilitando ainda a integração e automação das diferentes ferramentas envolvidas
nestas tarefas. A Figura 9 apresenta a arquitetura proposta para o sistema de firewall
distribuído auto-adaptativo (Self-Adaptive Distributed Firewall - SADF).

Figura 9 – Arquitetura conceitual para solução proposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada etapa do laço de controle do MAPE-K é implementado por uma engine.
Cada engine encapsula os componentes concretos que lhe dão funcionalidade e interagem
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entre si de acordo com o fluxo de informações e ações. Para realizar a adaptação, as
engines Monitor, Analyze, Plan e Execute utilizam diferentes modelos para prover uma
abstração dos aspectos relevantes para o sistema gerenciado, seu ambiente e os objetivos
da adaptação (IGLESIA; WEYNS, 2015). Esses modelos são mantidos por uma base de
conhecimento, representada como Knowledge na figura.

A Monitoring engine assume a etapa de monitoramento do MAPE-K, este módulo
deve possibilitar a montagem do cenário descritivo do ambiente, coletando informações
pertinentes às demais etapas da arquitetura e fundamentando o processo de adaptação. A
coleta ocorre através das interfaces de sensores, presentes em cada host. O modelo Server
description é um formato manipulável que representa as informações relativas a cada
servidor. Este modelo contém, entre outras informações, nome do host, detalhes sobre o
sistema operacional, endereço IP, nomes e portas de serviços. Além disso, ele captura as
regras de firewall que estão atualmente em vigor no servidor.

Outra responsabilidade da Monitoring engine é obter informações sobre novas
Vulnerabilidades de uma base externa. Vulnerabilidades são representadas através do
CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)1, que define terminologia e formato de
representação padronizada a respeito da descrição de vulnerabilidades. Essas descrições
são publicadas através da CVE List e mantido por diferentes bancos de vulnerabilidades
(por exemplo, o NVD - The National Vulnerability Database, mantido pelo NIST2). Vulner-
abilidades possuem um grau de severidade associada, representado pelo CVSS (Common
Vulnerability Scoring System)3, que define um formato de representação padronizado,
métricas e equações para obter o grau da vulnerabilidade.

O Analyzer engine possui a tarefa de verificar servidores em busca de vulnerabili-
dades conhecidas, utilizando um VAS para este fim. Este componente utiliza as informações
contidas no Server description para manipular o VAS. Neste sentido, são criadas rotinas de
escaneamento para cada servidor tendo como alvo os serviços expostos por estes. O processo
de escaneamento tende a ser custoso, visto que um conjunto de scripts são executados
sobre cada porta em busca de vulnerabilidades, contudo, a criação das rotinas de testes
a partir do Server description reduz o tempo e esforço necessário, fazendo com que os
scripts sejam rodados apenas nas portas que estão realmente em uso pelos serviços. Novos
escaneamentos podem ser executados quando houverem alterações no Server description
ou quando novas vulnerabilidades e testes forem publicados. Após a realização das rotinas
de escaneamento, o módulo processa o relatório produzido pelo VAS extraindo os alertas
relativos a descoberta de vulnerabilidades para cada servidor para gerar o Analysis report
que é enviado ao Decision engine.

1 CVE - <https://cve.mitre.org>
2 NVD - <https://nvd.nist.gov/>
3 CVSS - <https://www.first.org/cvss>

https://cve.mitre.org
https://nvd.nist.gov/
https://www.first.org/cvss
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A Decision engine é responsável pela fase de planejamento do laço do MAPE-K.
Este componente é responsável por tomar decisões sobre como responder aos eventos
detectados pela arquitetura, planejando ações para garantir que as políticas de segurança
de alto nível estejam sendo respeitadas. O High-level policies é um modelo utilizado para
capturar os requisitos de segurança desejados para o ambiente. Sendo criado e mantido
pelo corpo técnico responsável pelo ambiente e operação do SADF, deve ser utilizado
para definir o comportamento da solução diante a descoberta de vulnerabilidades. Uma
High-level policy definirá informações como severidade tolerável de vulnerabilidade, serviço,
host, porta e ação a ser tomada em caso de violação da política. O Decision engine
confronta o Analysis report com as políticas de alto nível à procura de violações. Este
processo identifica quais políticas foram violadas e, baseado no estado atual dos hosts
monitorados, quais Server descriptions estão relacionados a essas violações.

No escopo deste trabalho duas ações são possíveis, a aplicação de regras de firewall e
o envio de report endereçado aos administradores. O Firewall rules templates é um modelo
que contém regras de firewall parametrizáveis, sendo preenchidas com as informações do
host e do serviço de acordo com as informações contidas no Server description de hosts
que geraram violação das High-level policies. O Firewall rules é o resultado deste processo.
A criação de regras de firewall deve empregar mecanismos para evitar conflitos entre regras
e ser independente de plataforma, isto é, empregar uma linguagem abstrata que possa ser
traduzida para diferentes tipos de dispositivos de firewall.

Finalmente, na fase de execução, o componente Firewall rule application engine é
responsável por tornar efetivas as Firewall rules nos respectivos servidores afetados pelas
vulnerabilidades, resolvendo a violação das políticas. A aplicação das regras ocorre por
meio de Effectors, presentes em cada servidor participante do sistema. O módulo Firewall
rule application engine deve considerar o uso de mecanismos para garantir a segurança da
comunicação do sistema com cada servidor, esta característica é necessária para resguardar
que os servidores recebam suas regras de firewall apenas do sistema. Complementarmente,
deve empregar técnicas de gerenciamento de configuração, possibilitando o gerenciamento
do ciclo de vida das regras em cada servidor.

Espera-se que os administradores da infraestrutura possam atuar de acordo com
os relatórios produzidos para remediar as vulnerabilidades que geraram as violações das
políticas de alto nível. Sanada a vulnerabilidade e resolvida a violação da política de alto
nível, o sistema irá novamente, durante alguma de suas iterações, constatar que não há
mais vulnerabilidade no respectivo serviço. Esta constatação desencadeará um novo fluxo
de ações que irá culminar na remoção da regra de firewall, levando o ambiente a sua
configuração inicial.
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3.4 Considerações Finais
Este capítulo apresentou a visão conceitual da proposta, vislumbrando o cenário

endereçado e definindo o escopo de sua atuação, apresentando quais ferramentas serão
integradas ao sistema. Em sequência foi realizado o levantamento dos requisitos do sistema
de acordo com a metodologia 5W1H, que proporcionou a elucidação dos objetos a serem
monitorados para detecção da necessidade de adaptação e definição de como e quando
os artefatos gerenciados devem ser alterados para efetuar a adaptação. Em conclusão,
expôs-se a arquitetura proposta para sistemas de firewall distribuído auto-adaptativos,
discorrendo sobre as atribuições de cada engine que encapsula as etapas do MAPE-K e os
modelos envolvidos.
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4 Implementação de arquitetura

A arquitetura proposta do SADF foi instanciada em um protótipo de implementação
utilizando uma combinação de componentes próprios desenvolvidos em Java e componentes
open source, geralmente utilizadas no universo GNU/Linux da infraestrutura de redes.
Este capítulo detalha a implementação realizada, descrevendo a arquitetura concreta do
SADF identificando os componentes utilizados (seção 4.1), a estratégia utilizada para
representação dos diversos modelos utilizados (seção 4.2), os componentes desenvolvidos
(seção 4.3) e um breve resumo ao fim do capítulo (seção 4.4).

4.1 Visão geral
A arquitetura implementada com seus componentes concretos e modelos é ap-

resentada pela Figura 10, que torna percetível a formação do ciclo do MAPE-K. Os
componentes open source são basicamente três, o Puppet, que é um sistema de gerencia-
mento de configuração, o OpenVAS, que é um sistema de avaliação de vulnerabilidades e o
Zabbix, que é um sistema de monitoramento de ativos de rede. O SADF se comunica com
estes componentes utilizando componentes próprios, desenvolvidos para criar o fluxo do
MAPE-K e possibilitar a operação do sistema.

O Puppet Master é um componente do Puppet que colabora nos papéis de Monitor e
Execute. Este componente gerencia os servidores da infraestrutura e mantém uma descrição
desses servidores no Puppet Catalog. Qualquer mudança realizada em um servidor via
Puppet será registrada neste catálogo. O Monitor engine obtém do Puppet Catalog as
descrições dos servidores (Server descriptions), que é utilizada pelas fases de análise e
planejamento. O papel de execução do Puppet diz respeito à aplicação das regras de
firewall nos servidores.

O OpenVAS desempenha os papéis de monitor e análise. No tocante ao monitora-
mento, o OpenVAS é responsável por obter as descrições dos Network Vulnerability Tests
(NVT) através do NVT Feed. Cada NVT é composto por um script capaz de detectar uma
vulnerabilidade específica que é identificada por um CVE e possui um CVSS para classificar
o impacto de sua possível exploração. O Analyzer engine usa a descrição dos servidores para
produzir descrições de tarefas e alvos para o OpenVAS (OpenVAS Target/Tasks). Baseado
nisso, o OpenVAS utiliza um sub-conjunto dos NVT que são apropriados para os serviços
em execução em um servidor para criar rotinas de escaneamento de vulnerabilidades. O
resultado dessas rotinas (OpenVAS Scan reports) é enviado ao Analyzer engine que vai
verificar se existe a necessidade de adaptação. O Analyzer engine produz um relatório de
analise (Analysis report), que é enviado ao Desicion engine.
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Figura 10 – Visão arquitetural do protótipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a etapa de planejamento, a Desicion engine verifica o referido relatório
confrontando suas informações com as High-level policies e os Server descriptions em busca
de violações de segurança. Se violações forem encontradas é solicitada a ação relativa a
política, que pode resultar no bloqueio da porta do serviço vulnerável e alerta para os
administradores. Se a ação implicar no bloqueio de portas, a Desicion engine criará as
Firewall rules utilizando o FLIP e em seguida as traduz para o modelo Concrete firewall
rules gerando classes com a sintaxe do Puppet.

Por fim, o módulo de execução utiliza o próprio Puppet para aplicar as classes
geradas e configurar as regras de firewall nos servidores alvo e o Zabbix para envio de
alertas aos administradores do sistema.

4.2 Representação de modelos
Um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento de um software auto-

adaptativo é a utilização de modelos. O emprego de modelos adiciona robustez e abstração,
possibilitando a padronização das informações, além de maior facilidade em futuros
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aprimoramentos e integrações com outras ferramentas. Nesse protótipo é preciso representar
várias informações, como as descrições dos servidores, serviços, regras de firewall e políticas
de alto nível.

Para representação de servidores e seus serviços, optou-se pela linguagem de
representação definida pela ferramenta de gerenciamento de configuração Puppet. O Puppet
foi criado em 2003 e seu desenvolvimento partiu da premissa de ocultar detalhes de
implementação de configuração com a introdução de uma linguagem declarativa que
focasse em realizar as tarefas por meio de uma Operating system abstraction layer (OSAL).
O ecossistema deste gerenciador de configuração utiliza a arquitetura client/server, sendo
composto por um Puppet Master central e diversos Puppet Agents instalados em cada
servidor gerenciado, que são cadastrados no sistema através de certificados digitais que
garantem sua autenticidade. Todos os agents devem periodicamente contactar o Master,
via esquema de pull, em busca de alterações no Catalog, que descreve o estado pretendido
de seus recursos, em contrapartida, o Agent deve aplicar todas as configurações descritas
e relatar o estado resultante de seus recursos (PANDEY, 2012). Estas características
fundamentaram a decisão pela adoção desta ferramenta como parte da arquitetura do
SADF.

A declaração de recursos é a premissa central do Puppet, possibilitando a definição
de todos os recursos que precisam ser gerenciados, assim como dependências entre eles.
Grupos de recursos podem ser organizados em classes, possibilitando a descrição de todos
os aspectos importantes para configuração de um serviço ou aplicação. A sintaxe do Puppet
permite a descrição de servidores, serviços e configurações utilizando uma proposta com
semânticas bem definidas. O Puppet configura os sistemas em dois estágios principais,
compilando e aplicando o catalog. O catalog é um documento que descreve o estado desejado
do sistema. O processo de compilação1 é iniciado quando o agente envia informações sobre
o estado do sistema e de objetos configurados através do request ao master em busca de
novas configurações. Estes dados são utilizados em conjunto as classes relacionadas ao
node para gerar o Catalog contendo apenas o estado desejado de suas configurações. Este
processo possibilita que o agente não tenha conhecimento sobre os demais hosts gerenciados
pelo Puppet, reduz a quantidade de informações processadas e permite a simulação da
mudança de configuração.

Nesse sentido, o Puppet facilita a configuração da infraestrutura de redes, possibili-
tando a configuração automática e o gerenciamento centralizado desta configuração em
todo ambiente. Como este gerenciamento é realizado de forma declarativa, por meio de
classes, vários servidores similares podem ser gerenciados de forma automática e organizada.
O próprio Puppet publica diversos módulos para configuração das aplicações open source

1 Subsystems: Catalog compilation <https://docs.puppet.com/puppet/5.0/subsystem_catalog_
compilation.html>

https://docs.puppet.com/puppet/5.0/subsystem_catalog_compilation.html
https://docs.puppet.com/puppet/5.0/subsystem_catalog_compilation.html
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mais populares, simplificando sua configuração uma vez que todos os atributos, recursos e
dependências são mapeados pelo módulo. Este é o caso do MySQL2, Apache3 e Tomcat4.
Contudo, é natural que empresas de médio e grande porte utilizem esses módulos como
ponto de partida para criação de módulos personalizados, que atendam as necessidades
particulares da instituição.

A Figura 11 apresenta um exemplo de representação de um servidor e alguns serviços.
O node de nome sadf-target.info.ufrn.br foi previamente cadastrado ao ecossistema do
Puppet, possibilitando que novas configurações sejam descritas para o referido servidor e
aplicadas de forma planejada pela ferramenta. Este node possui dois serviços configurados,
o serviço Apache, reconhecido servidor HTTP de código aberto, e o Jboss, um servidor de
aplicação para Java Platform Enterprise Edition (JEE).

As configurações especificam que o Apache deve utilizar o módulo PHP (linha
3) e criar um Virtualhost que deve subir na porta 80 apontando para o DocumentRoot
/var/www/html (linhas 4 a 7), no qual algum site PHP pode ser armazenado. Com relação
ao Jboss, três portas são configuradas, a 8080 para o connector HTTP, a 8009 para o
connector AJP e a porta 9090 para a interface de gerenciamento do JMX (linhas 11 a 13).
Além disto, os parâmetros xms e xmx determinam respectivamente a memória mínima e
máxima que o HEAP deve alocar (linhas 14 e 15). Finalmente, a classe fw_sadf_target
(linha 18) responsável pela descrição das regras específicas de firewall para o referido nó é
importada. A sintaxe desta classe é discutida posteriormente nesta seção.

As informações descritas para cada nó devem ser aplicadas pelo Puppet. O estado
da aplicação ficam armazenadas no catalog, que também armazena informações específicas
de hardware e software sobre cada nó. Essas informações são representadas como facts,
cada fact representa um aspecto do estado do nó, como endereço IP, sistema operacional,
etc. O Server description é montado com base no Catalog, possuindo Hostname, sistema
operacional, endereço IP, nome de serviços, portas de serviços, etc.

De um modo similar, é necessário representar as regras de firewall em um formato
que permita flexibilidade e fundamentação. Para este propósito, decidiu-se empregar a
linguagem FLIP (ZHANG et al., 2007)(AL-SHAER, 2014) para representar o modelo
Firewall rules. Em FLIP, as regras de firewall são definidas utilizando uma linguagem de
alto nível que é independente de dispositivo. O FLIP provê uma linguagem bem definida
com semânticas formais e algoritmos completos para resolução de conflitos e tradução em
regras de firewall para dispositivos específicos. O formalismo e a capacidade de detecção
de conflitos foram as principais razões para a escolha desta linguagem. O escopo deste
protótipo abrange apenas servidores GNU/Linux, contudo, o Flip agrega robustez ao

2 puppetlabs/mysql <https://forge.puppet.com/puppetlabs/mysql>
3 puppetlabs/apache <https://forge.puppet.com/puppetlabs/apache>
4 puppetlabs/tomcat <https://forge.puppet.com/puppetlabs/tomcat>

https://forge.puppet.com/puppetlabs/mysql
https://forge.puppet.com/puppetlabs/apache
https://forge.puppet.com/puppetlabs/tomcat
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Figura 11 – Exemplo de descrição de nó utilizando a linguagem do Puppet.

1 node ’ sadf−t a r g e t . i n f o . u f rn . br ’ {
2
3 inc lude apache : : mod : : php
4 apache : : vhost { ’ apache ’ :
5 port => ’80 ’ ,
6 docroot => ’/ var /www/html ’ ,
7 }
8
9 inc lude jbo s s
10 jbo s s : : d e f au l t { ’ jboss ’ :
11 jmx_port => 9090 ,
12 ajp_port => 8009 ,
13 http_port => 8080 ,
14 xms => 1024 ,
15 xmx => 1024 ,
16 }
17
18 inc lude fw_sadf_target
19
20 }

Fonte: Elaborado pelo autor.

sistema possibilitando que futuros aprimoramentos sejam realizados para englobar outros
tipos de dispositivos de firewall.

A Figura 12 apresenta um exemplo de regra em FLIP. O primeiro bloco define
os domínios que podem ser faixas de rede ou hosts. Foram representados os servidores
sadf-target.info.ufrn.br e sadf-engine.info.ufrn.br (linhas 1 e 2). O segundo bloco define
os serviços que podem ter uma ou mais portas. Neste exemplo, apache e jboss foram
especificados (linhas 4 e 5). Em seguida foi definido um policy_group, que especifica o
comportamento que será adotado em relação aos serviços em um cenário com vulnerabil-
idades no jboss (linhas 7 a 11). O comportamento descrito define que o acesso ao jboss
seja bloqueado, de forma que apenas o sadf-engine.info.ufrn.br possa alcançá-lo e que o
acesso ao apache seja mantido. Finalmente, a última sentença determina a aplicação entre
o group policy e o domínio protegido (linha 13).

O suporte dado pela arquitetura ao Flip foi obtido através da implementação
do modelo que utiliza a notação Formalismo de Backus-Naur Estendido (EBNF) para
descrever suas regras. O framework Xtext5 foi empregado para recriar a gramática descrita
pela literatura citada e possibilitar o manuseio de suas regras como objetos Java. A Figura

5 Xtext <https://eclipse.org/Xtext/>

https://eclipse.org/Xtext/
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Figura 12 – Descrição de regras de firewall utilizando FLIP.

1 domain sadf−t a r g e t . i n f o . u f rn . br = [ 1 0 . 3 . 2 2 5 . 1 6 2 ] ,
2 sadf−eng ine . i n f o . u f rn . br = [ 1 0 . 3 . 2 2 5 . 1 6 3 ] ,
3
4 s e r v i c e apache = tcp . [ port =80] ,
5 j bo s s = tcp . [ port =9090 , port =8009 , port =8080] ,
6
7 pol icy_group vu lnerab l e_jbos s {
8 incoming :
9 j bo s s {deny ∗ except sadf−eng ine . i n f o . u f rn . br}
10 apache { a l low ∗}
11 }
12
13 apply vu lne rab l e_jbos s on sadf−t a r g e t . i n f o . u f rn . br ;

Fonte: Elaborado pelo autor.

13 apresenta o diagrama de classes do projeto Xtext para o Flip. A classe Model representa
o modelo da linguagem que é composto por declarações (Declaration). Uma declaração
é um bloco genérico que representa cada um dos termos suportados pelo Flip. A classe
Domain representa um host, que possui os atributos name e address para representar
hostname e endereço IP. A classe Service representa um serviço com nome e portas. Por
conseguinte, a classe Policy_group define a política que possui um nome, as direções
de tráfego, que podem ser incoming ou outgoing, os serviços relacionados à política, e
domínios que podem ser inseridos na política como domínio alvo da ação ou exceção ao
grupo alvo, como na linha 9 da Figura 12. Finalmente, a classe Apply se encarrega de
atribuir políticas a domínios, fazendo com que seu tráfego atenda as condições descritas
na política Flip.

O Firewall rules templates é implementado pela arquitetura como sendo o conjunto
de blocos predefinidos de uma regra Flip com valores parametrizados que serão preenchidos
de acordo com o cenário necessário. No contexto de operação do firewall distribuído, as
ações tomadas envolvem o bloqueio de portas de serviços no fluxo de entrada, isto é,
bloqueia-se as conexões externas que tentarem comunicação com a porta do serviço. Nesse
sentido, cada regra Flip utilizada pelo SADF contém um domínio, um ou mais serviços,
um grupo de política e o termo de aplicação do grupo ao domínio. A Figura 14 apresenta
o Firewall rules templates parametrizável.

Outro modelo utilizado pela solução para representar regras de firewall é o Concrete
firewall rules. Após a criação das regras em FLIP a partir do Firewall rules templates, a
etapa seguinte é a tradução em regras de mais baixo nível que possam ser aplicadas através
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Figura 13 – Diagrama de classes da implementação do Flip em Xtext.

Fonte: Elaborado pelo autor.

do Puppet agent, estas regras são escritas de acordo com o módulo de firewall6 do Puppet.
O processo de tradução se resume a extração dos campos da regra Flip e consequente
escrita da classe Puppet para o host e seus serviços. A Figura 15 apresenta a classe Puppet
criada para o node sadf-target.info.ufrn.br, exposto anteriormente. Neste exemplo duas
regras foram criadas para bloquear respectivamente a porta 8080/tcp e 9090/tcp.

Finalmente, além dos demais modelos dispostos nesta seção, a arquitetura do SADF
emprega ainda políticas de alto-nível (High-level policies) para definir o comportamento
esperado em decorrência de eventos no ambiente monitorado. A política de alto nível foi
baseada nas regras do tipo Evento-Condição-Ação (ECA). A formação de uma regra ECA
implica que quando um evento ocorre, uma condição é verificada e se verdadeira, uma
ação é executada. O Evento pode formar uma estrutura complexa e envolver diversos
sub-eventos. A Condição, do mesmo modo, pode estar relacionada a uma série de sub-
condições, que precisam ser avaliadas de acordo com uma lógica. A Ação a ser executada
pode ser uma composição de ações e variar de acordo com as condições e eventos que
a ativaram (ALFERES; BANTI; BROGI, 2006). Para política de alto nível, o evento

6 puppetlabs/firewall <https://forge.puppet.com/puppetlabs/firewall>

https://forge.puppet.com/puppetlabs/firewall
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Figura 14 – Descrição do Firewall rules templates parametrizável.

1 domain [Nome do s e r v i d o r ] = [ Endereco IP ] ,
2
3 s e r v i c e [Nome do s e r v i c o ] = tcp . [ port=[Porta do s e r v i c o ] ] ,
4
5 pol icy_group [Nome do Po l i cy Group ]{
6 incoming :
7 [Nome do s e r v i c o ] {deny ∗}
8 }
9
10 apply [Nome do Po l i cy Group ] on [Nome do s e r v i d o r ] ;

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 15 – Regra de firewall criada utilizando o Puppet.

1 c l a s s fw_sadf_target {
2
3 inc lude f i rewal l_module
4
5 f i r e w a l l { ’100 deny ac c e s s to port 8080 ’ :
6 dport => ’8080 ’ ,
7 proto => tcp ,
8 ac t i on => drop ,
9 }
10
11 f i r e w a l l { ’101 deny ac c e s s to port 9090 ’ :
12 dport => ’9090 ’ ,
13 proto => tcp ,
14 ac t i on => drop ,
15 }
16 }

Fonte: Elaborado pelo autor.

observável é a descoberta de vulnerabilidade, as condições indicam o alvo da política, a
severidade e o identificador da vulnerabilidade, que em conjunto devem definir claramente
as premissas para aplicação de uma ação. A Figura 16 apresenta a sintaxe de definição da
política, formada por quatro grupos de escopo.

O escopo do alvo define a abrangência da política, delimitando em quais servidores,
serviços e portas a política é aplicável. O escopo de score determina o valor de threshold
do CVSS, endereçando vulnerabilidades que possuírem CVSS igual ou maior que o
especificado. Em contrapartida, o escopo de vulnerabilidade endereça CVEs diretamente,
possibilitando a atuação pontual sobre vulnerabilidades específicas. Ambos os escopos de
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Figura 16 – Sintaxe de escrita de política de alto nível.

Fonte: Elaborado pelo autor.

score e vulnerabilidade são opcionais desde que ao menos um deles tenha sido determinado.
Ambos os escopos de alvo, score e vulnerabilidade estão ligados à Condição. Por fim, o
escopo de ação indica qual ação deverá ser realizada se a sentença descrita pela política
for verdadeira, isto é, se houver violação.

A tabela 2 apresenta detalhes sobre os campos da política:

Tabela 2 – Descrição de campos da política de alto nível

Campo Descrição Obrigatoriedade Sintaxe de entrada
Servidor Servidor alvo da

política
Obrigatório Hostname, faixa de rede ou

’any’ para representar qualquer
servidor.

Serviço Serviço alvo da
política

Obrigatório Nome do serviço ou ’any’ para
representar qualquer serviço.

Porta Porta alvo da
política

Obrigatório Lista de inteiros ou ’any’ para
representar qualquer porta.

CVSS Valor de limiar do
Score

Não obrigatório Valor decimal de 0.0 a 10.0

CVE Identificador de vul-
nerabilidade.

Não obrigatório Lista de CVEs.

Ação Ação a ser execu-
tada se as premissas
forem verdadeiras.

Obrigatório Lista de nomes de ações supor-
tadas pelo protótipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Componentes da Arquitetura

Nesta seção serão discutidos detalhes de implementação e funcionamento dos
módulos desenvolvidos, apresentando como ocorrem suas interações com as ferramentas e
modelos empregados na solução.
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Figura 17 – Diagrama de sequências do Monitor engine.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.1 Monitor engine

Este módulo é responsável por coletar as informações relativas aos hosts que fazem
parte da solução, formando o Server description utilizado por toda arquitetura do SADF
para representar os servidores do ambiente e seus respectivos serviços. Considera-se como
participantes deste grupo os hosts gerenciados pelo Puppet. O Puppet coleta as informações
dos servidores por meio dos agentes (representado na Figura 10), que preenchem o papel de
sensor da arquitetura, e as armazena em seu Catalog. O módulo de monitoramento coleta
informações através do PuppetDB7, um Data Warehouse que armazena as informações
geradas e disponibiliza seu acesso por meio de uma API8.

O diagrama de sequências da Figura 17 descreve a interação em nível de componentes
do Módulo de monitoramento. Primeiro o Monitor engine cria a lista vazia de descrições
(chamada 1), em seguida contacta o PuppetDB para coletar a lista de nós gerenciados
(chamada 2) e finalmente entra em um laço para recuperação da lista de serviços em cada
servidor (chamada 3).

Para apresentar mais detalhes sobre a implementação, a Figura 18 apresenta o
diagrama de classes deste módulo, podem-se verificar os atributos, métodos e as relações
entre as classes Monitor, PuppetDBClient, ServerDescription e Service.

7 PuppetDB - Overview <https://docs.puppet.com/puppetdb/>
8 PuppetDB 5.0: API overview <https://docs.puppet.com/puppetdb/latest/api/index.html>

https://docs.puppet.com/puppetdb/
https://docs.puppet.com/puppetdb/latest/api/index.html


4.3. Componentes da Arquitetura 67

Figura 18 – Diagrama de classes do Monitor engine.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Finalmente, é importante mencionar que a definição de arquivos de descrição do
Puppet para servidores está fora do escopo deste trabalho. Assumimos que isto tenha sido
realizado por terceiros, como a equipe de administração de rede. O foco deste trabalho
está em definir e aplicar regras de firewall para a configuração estabelecida, lidando com
vulnerabilidades conhecidas que o servidor possa estar suscetível. Nesse sentido, o papel
do módulo de monitoramento é conectar-se a um ambiente existente do Puppet e coletar
informações dos servidores através da API para criação dos Server descriptions.

4.3.2 Analyzer engine

Uma vez que sejam conhecidos os serviços rodando em cada servidor, pode-se
empregar a avaliação de vulnerabilidade como gatilho para adaptação. Para atingir esse
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objetivo, utilizou-se o OpenVAS9. O OpenVAS provê uma solução open source para
identificação, quantificação e priorização de vulnerabilidades. Essa capacidade foi explorada
pelo componente Analyzer engine. O OpenVAS Scanner é responsável por conduzir testes
de vulnerabilidade de rede (NVTs) nos hosts. Um NVT é composto por um script de
teste capaz de detectar a vulnerabilidade para qual foi criado, além de especificar o CVE
e o CVSS da vulnerabilidade. Os NVTs são obtidos pelo OpenVAS Manager a partir
do OpenVAS NVT Feed, que são desenvolvidos baseados nos CVEs obtidos pelo NIST
Network Vulnerability Database (NVD).

O OpenVAS Manager é responsável por gerenciar o OpenVAS Scanner, provendo
sua entrada e processando sua saída. A interação entre o Manager e o Scanner ocorre
via OpenVAS Transfer Protocol (OTP), que provê os recursos para controlar a execução
das varreduras. O Manager provê o OpenVAS Management Protocol (OMP), uma API
sem estado baseada em XML que pode ser usada para interagir e controlar o OpenVAS
Manager.

O Analyzer engine utiliza o server description para configurar e rodar as varreduras
do OpenVAS. Essa interação é realizada pelo protocolo OMP, que recebe uma entrada em
XML, com a descrição do host alvo e as tarefas de escaneamento.

O detalhamento da interação entre o componente Analyzer engine e o OpenVAS é
apresentado pela Figura 19, utilizando um diagrama de sequências UML. O módulo de
análise utiliza o Server description para criar os targets e as tasks de varredura (chamadas 1,
2 e 3 do diagrama de sequências). Cada target define um host, indicando a lista de portas dos
serviços presentes neste servidor. Essa medida possibilita que todos os serviços configurados
pelo Puppet em cada host possam ser verificados em busca de vulnerabilidades. Uma
vantagem desta abordagem é que o comportamento original obrigaria o OpenVAS a escanear
todas as portas do host em busca de serviços e vulnerabilidades. Entretanto, a medida
adotada possibilita que as rotinas de varredura sejam configuradas para rodar apenas nos
serviços gerenciados pelo Puppet. Espera-se que essa medida reduza consideravelmente o
tempo necessário de varredura, assim como o consumo de processamento e banda de rede.

Por sua vez, uma task corresponde a configuração da varredura e define como o
target será testado, sendo criada uma task para cada servidor. O principal aspecto neste
quesito é relativo a performance da varredura, a configuração padrão define que até 10
NVTs sejam testados paralelamente por host, sendo 30 o número máximo de hosts a serem
testados paralelamente. O módulo de análise inicia cada scan (chamada 4 do diagrama de
sequência) e armazena seu ID. O processo de scan pode prolongar-se por vários minutos
uma vez que a base do OpenVAS possui um total de NVTs superior a 50.000, além disso, a
duração do scan pode variar de acordo com a quantidade de serviços do target e carga de
processamento do Scanner. Quando o processo de scan finaliza, o Analyzer engine utiliza

9 OpenVAS <http://www.openvas.org/>

http://www.openvas.org/
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Figura 19 – Diagrama de sequências UML mostrando o comportamento de análise.

Fonte: Elaborado pelo autor.

seu ID para consultar seu relatório. O resultado de cada um dos testes é um relatório
que é exportado em CSV e processado para extração do resultado (chamadas 5 e 6 do
diagrama de sequências). Cada relatório do OpenVAS contém dentre outras informações:
o CVE da vulnerabilidade, o CVSS, o host afetado, a porta onde está rodando o serviço
vulnerável, o protocolo utilizado, o tipo de solução recomendada e o nome do software
afetado. Em caso de detecção de vulnerabilidade, o Decision engine é ativado para lidar
com isso (chamada 7 do diagrama de sequências).

A Figura 20 apresenta o diagrama de classes deste módulo, onde podem-se veri-
ficar os atributos, métodos e as relações entre as classes Analyzer, Client, Vulnerability,
ServerDescription e TaskData.

4.3.3 Decision engine

Uma vez que o Decision engine tenha sido ativado deve decidir como responder
a vulnerabilidade encontrada. O comportamento deste componente é apresentado pelo
diagrama de sequências da Figura 21. Nessa etapa, o Decision engine carregará as High-
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Figura 20 – Diagrama de classes do Analyzer engine.

Fonte: Elaborado pelo autor.

level policies, o Analysis report e os Server descriptions (chamadas 1, 2 e 3). Em seguida,
avaliará as políticas em busca de violações (chamada 4). O processo de verificação envolve
uma série de iterações e operações condicionais que testam os campos da política de acordo
com as informações presentes no Analysis report.

Havendo violação de política, um loop é iniciado para realização da adaptação. Para
esta versão do protótipo o módulo de execução suporta duas possíveis ações, a configuração
de regras de firewall nos servidores afetados e o alerta enviado aos administradores do
sistema. Sendo que a ação a ser realizada é definida pela política de alto nível. Se a ação
envolver o bloqueio de porta, o Decision engine criará as regras de firewall em Flip e então
solicitará sua tradução (chamadas 6 e 7). O FLIP traduzirá as regras criando o modelo
Concrete firewall rules, que é escrito de acordo com a notação do Puppet (chamada 8).
Em seguida, é solicitada a aplicação das regras de firewall para a Executor engine, para
que se encarregue da aplicação das regra nos servidores de destino. Finalmente, se a ação
solicitada for a notificação dos administradores, é solicitada ao Executor engine o envio
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Figura 21 – Diagrama de sequências exibindo o comportamento da decision engine.

Fonte: Elaborado pelo autor.

(chamada 10). O algoritmo que descreve o funcionamento da avaliação das políticas de
alto nível é apresentado em pseudocódigo pela Figura 21.

A utilização do Flip traz uma série de vantagens, já discutidas pela seção 4.2,
como dar robustez à arquitetura e possibilitar que ela seja aprimorada futuramente para
suportar ambientes mais complexos, com firewalls em diversos pontos da rede e diferentes
equipamentos. Contudo, para essa versão do protótipo não foi possível implementar
os algoritmos de verificação de conflitos descritos pela literatura. Está capacidade será
adicionada em versões futuras do protótipo.

A Figura 23 apresenta o diagrama de classes deste módulo, podem-se verificar as
relações entre as classes Decision, ServerDescription, LoadPolicies, Policy, ConcreteFire-
wallRulesGenerator, FlipTranslator e FlipFactory.
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Figura 22 – Algoritmo de avaliação de política.

1 Procedure verifyViolations:
2 serverDescriptions← list of servers
3 policies← list of policies
4 analysisReport← list of vulnerabilities
5 foreach server in serverDescriptions do
6 foreach policy in policies do
7 if server ∈ policy.servers then
8 foreach vulnerability in analysisReport do
9 if vulnerability.port ∈ policy.port or

vulnerability.service ∈ policy.service then
10 if vulnerability.cve == policy.cve and vulnerability.cvss >=

policy.cvss then
11 apply(policy.action)
12 else if vulnerability.cve == policy.cve then
13 apply(policy.action)
14 else if vulnerability.cvss >= policy.cvss then
15 apply(policy.action)
16 end
17 end
18 end
19 end
20 end
21 end

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.4 Executor engine

Após a etapa de planejamento ocorre a invocação do Executor engine para aplicar
as ações definidas. Como discutido anteriormente, esta versão do protótipo suporta duas
ações, o bloqueio de porta do serviço vulnerável e o alerta aos administradores do sistema.

O processo de aplicação das Concrete firewall rules é realizado com o envio das
classes geradas para o diretório /etc/puppetlabs/code/environments/production/manifests
do Puppet Master. A partir desta ação, cada agente poderá contactar o master e aplicar
as regras de firewall programadas. O Puppet master, junto ao módulo de firewall, gerencia
e configura as regras geradas, oferecendo suporte para iptables e ip6tables, aplicando as
referidas regras diretamente em cada host. Em virtude do sistema de pull empregado
pelo Puppet, não há como garantir que as regras sejam aplicadas imediatamente pelos
agentes, uma vez que cada um deles contacta o master de acordo com uma janela de tempo
previamente configurada. Contudo, como a configuração atual implica em um período
máximo de 10 minutos para cada agente, este valor é considerado satisfatório, pois a ação
de bloqueio ocorre de forma preventiva. É esperado que a vulnerabilidade seja descoberta
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Figura 23 – Diagrama de classes do Decision engine.

Fonte: Elaborado pelo autor.

brevemente após a sua criação no ambiente, possibilitando uma redução considerável da
janela de exposição e do risco eventual de exploração da vulnerabilidade.

Por fim, a ação de alerta para os administradores foi implementada utilizando o
Zabbix10, sistema de monitoramento de redes que possui uma esquema completo para
monitoramento de objetos e configuração de gatilhos. O processo de envio foi implementado
pela criação de um arquivo contendo a lista de todos os alertas, que é armazenado no
servidor sadf-engine da solução. Um template de monitoramento foi definido no Zabbix para
detectar automaticamente a existência de alertas a partir da leitura do referido arquivo.
Para cada alerta é criado um objeto monitorável e um gatilho que é automaticamente
ativado, exibindo a severidade de acordo com o CVSS da vulnerabilidade. A adoção
do Zabbix como parte da arquitetura veio de sua larga adoção como ferramenta para
monitoramento e suporte nativo para o envio de mensagens eletrônicas como email e SMS.

Os detalhes das interações entre o Executor engine, o Puppet Master, Puppet Agent
e o Zabbix Server estão representados no diagrama de sequências da Figura 24. Como
previamente discutido, duas ações são percebidas partindo do módulo de execução, a

10 Zabbix: The Enterprise-class Monitoring Solution for Everyone <https://www.zabbix.com/>

https://www.zabbix.com/
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Figura 24 – Diagrama de sequências do Executor engine.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 25 – Diagrama de classes do Executor engine.

Fonte: Elaborado pelo autor.

notificação do administrador através do Zabbix (chamada 1) e a configuração do firewall
através do Puppet Master (chamada 2). Após a escrita dos arquivos no diretório, o Puppet
está apto a aplicar as regras definidas. Este processo inicia com o Puppet Agent buscando o
Catalog relativo ao servidor e em seguida, aplicando no sistema as configurações descritas
(chamadas 3 e 4).

A Figura 25 apresenta o diagrama de classes deste módulo, onde pode-se verificar
as relações entre as classes Execution, FirewallPuppetSender e ZabbixAlertSender.
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4.4 Considerações finais
Este capítulo discutiu os detalhes de implementação do sistema, apresentando os

caminhos adotados para viabilizar o desenvolvimento de sua arquitetura com a utilização
de ferramentas de código aberto e módulos necessários. Esta discussão possibilitou o
esclarecimento a respeito dos modelos utilizados para fundamentar a solução, bem como
da configuração necessária para seu funcionamento. Finalmente, diagramas de classe e de
sequências foram utilizados para expor detalhes sobre o funcionamento e implementação
das engines, possibilitando ao leitor um maior entendimento sobre a solução.
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5 Avaliação

Este capítulo apresenta a avaliação do Sistema de Firewall Distribuído Auto-
adaptativo (SADF) em ambiente controlado com o objetivo de demonstrar sua viabilidade
de operação e elucidar questões sobre sua configuração, desempenho e aplicabilidade
para ambientes reais. Com estas prerrogativas foram planejadas a exposição de uma
demonstração (seção 5.1) com o fluxo completo de operação da solução, a realização de
experimentos (seção 5.2) para averiguar sua escalabilidade e desempenho, finalizando com
uma discussão (seção 5.3) a respeito dos pontos apresentados pelo capítulo.

5.1 Demonstração

Para que a demonstração tenha validade, trabalhou-se na criação de um cenário
controlado de testes composto por diferentes servidores e serviços que possuam semelhança
com o ambiente típico de infraestrutura de redes. A organização do ambiente onde
ocorreram os experimentos deste capítulo se deu de acordo com a Figura 26, composta por
dois grupos de servidores. O primeiro grupo corresponde aos componentes do SADF, e é
formado por 3 servidores. O segundo grupo representa o ambiente alvo da solução e pode
ser formado por um número variável de servidores a depender do experimento realizado.
Para esta demonstração foram configurados 10 servidores, onde cada um deles executa
um ou mais serviços gerenciados pelo Puppet que foram analisados pela solução em busca
de vulnerabilidades. Além dos serviços alvo da análise, cada servidor sadf-target possui o
Puppet agent e o firewall gerenciado pelo SADF.

A descrição detalhada dos servidores que rodam os componentes do SADF é
apresentada pela Tabela 3. Quanto aos requisitos de hardware, o sadf-scanner exige
mais poder computacional por executar o OpenVAS que roda um alto número de NVTs
(mais de 50.000) em cada host monitorado. Como consequência, neste componente está
concentrada a maior carga de processamento da solução necessitando de alta capacidade
de processamento e memória.

Os demais componentes da solução exigem relativamente pouco poder computa-
cional e não apresentam limitações relacionadas ao desempenho do sistema. Por exemplo,
quanto aos requisitos de hardware exigidos pelo Puppet master, a documentação1, de-
termina que um servidor dedicado com um processador de 4 cores e ao menos 4 GB
de memória RAM é o suficiente para servir confortavelmente um número de 1000 servi-
dores. Número muito superior ao grupo considerado durante os experimentos. Acerca do

1 Puppet system requirements <https://docs.puppet.com/puppet/5.0/system_requirements.html>

https://docs.puppet.com/puppet/5.0/system_requirements.html
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Figura 26 – Ambiente de testes do SADF.

Fonte: Elaborado pelo autor.

sadf-engine, foi utilizado o computador do pesquisador, onde também ocorreu o desen-
volvimento do protótipo. Os recursos de hardware deste computador foram listados em
razão da completude das informações, contudo, considera-se que os valores apresentados
são muito superiores a configuração que seria necessária para realização da avaliação, pois
não foram detectadas funcionalidades nos componentes desenvolvidos que exigissem poder
computacional excessivo.

Tabela 3 – Descrição de servidores e distribuição de componentes do SADF

Servidor Descrição Memória Processador
puppet-master Servidor responsável por executar

o Puppet Master . Serviços: Pup-
pet server 2.7.2, PuppetDB 4.4.0.

4 GB 4 Cores

sadf-engine Servidor responsável por executar
os módulos do SADF.

16 GB 8 Cores

sadf-scanner Servidor responsável pelas rotinas
de identificação e avaliação de vul-
nerabilidades. Serviço: OpenVAS
9

16 GB 16 Cores

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto ao objeto de análise e gerenciamento do SADF, buscou-se a composição de
um grupo com serviços de rede e softwares comuns ao ambiente de infraestrutura para
disponibilização de sites e aplicações. Os serviços e vulnerabilidades injetadas utilizados
nesta demonstração foram selecionados de acordo com ocorrências passadas pela própria
infraestrutura da UFRN, possuindo serviços sem vulnerabilidades conhecidas e com
vulnerabilidades conhecidas de diferentes graus de severidade. A tabela 4 apresenta os
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detalhes sobre as versões, portas e vulnerabilidades dos serviços injetados no cenário de
testes.

Tabela 4 – Descrição de serviços e vulnerabilidades escolhidas para demonstração

Serviço Porta CVE CVSS Tipo de vulnerabilidade
Apache 2.4.6 443 CVE-2016-2183,

CVE-2016-6329
5.0 Vazamento de informações con-

fidenciais.
Apache 2.4.6 80 CVE-2004-2320,

CVE-2003-1567
5.8 Cross site

Apache 2.2.15 80 CVE-2004-2320,
CVE-2003-1567

5.8 Cross site

Apache 2.2.15 80 CVE-2011-3192 7.8 Negação de serviço
MySQL 5.5.52 3306 - - -
ProFTPD 1.3.4a 21 CVE-2015-3306 10.0 Execução remota de código.
Jboss 5.1.0 8080 CVE-2013-4810 10.0 Execução remota de código.
Jboss 5.1.0 8009 - - -
Jboss 5.1.0 9090 - - -
Tomcat 8.5.16 8080 - - -
Tomcat 8.5.16 8009 - - -
Tomcat 8.5.16 9090 - - -

Fonte: Elaborado pelo autor.

Estes serviços foram distribuídos em 10 servidores sadf-target para criar um cenário
contendo várias configurações e combinações de serviços, semelhantes a um cenário real. O
resultado desta distribuição é exposto pela tabela 5. O campo Status representa o estado
do servidor em relação às vulnerabilidades presentes nos serviços instalados nele, a variação
dada a severidade segue a especificação do CVSS V22, que define os intervalos 0.0-3.9
como baixo, 4.0-6.9 como médio e 7.0-10.0 como alto.

Com todos os servidores alvo conectados e configurados pelo Puppet master, o
SADF é capaz de gerar os Server descriptions e como consequência, criar as rotinas
de varredura para tais servidores e serviços em busca de vulnerabilidades conhecidas.
Contudo, nenhuma ação seria executada sem a prévia configuração das High-level policies
para determinar o comportamento da solução. Nesse sentido, algumas políticas de alto
nível foram definidas para bloquear serviços vulneráveis e alertar administradores sobre
vulnerabilidades descobertas em distintos contextos. As políticas e os resultados esperados
de suas aplicações são apresentadas a seguir:

P1: Enviar alerta aos administradores para qualquer vulnerabilidade descoberta com
CVSS acima de 5.0:

2 NVD CVSS Support <https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss>

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss
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Tabela 5 – Descrição de servidores alvo dos testes

Servidor Status Serviços configurados
sadf-target01 Vulnerabilidade de alta severidade Jboss 5.1.0; ProFTPD 1.3.4a
sadf-target02 Vulnerabilidade de média severidade Apache 2.4.6; Tomcat 8.5.16
sadf-target03 Vulnerabilidade de alta severidade Apache 2.4.6; ProFTPD 1.3.4a
sadf-target04 Vulnerabilidade de média severidade Apache 2.4.6; MySQL 5.5.52
sadf-target05 Não vulnerável Tomcat 8.5.16
sadf-target06 Vulnerabilidade de alta severidade Apache 2.2.15
sadf-target07 Não vulnerável MySQL 5.5.52
sadf-target08 Vulnerabilidade de média severidade Apache 2.4.6
sadf-target09 Vulnerabilidade de alta severidade Jboss 5.1.0; Apache 2.2.15
sadf-target10 Vulnerabilidade de alta severidade Apache 2.2.15; MySQL 5.5.52

Fonte: Elaborado pelo autor.

• “Servidor = any”, “Serviço = any”, “Porta = any”, “CVSS = 5.0”, “Ação =
alert”

P2: Bloquear em qualquer servidor a porta relacionada à serviço que possua a vulnera-
bilidade relativa ao CVE “CVE-2013-4810” (relacionado ao Jboss 5.1.0):

• “Servidor = any”, “Serviço = any”, “Porta = any”, “CVE = CVE-2013-4810”,
“Ação = block”

P3: Bloquear a porta de qualquer serviço com vulnerabilidade de CVSS igual ou superior
a 7.0 presente no servidor sadf-target06.info.ufrn.br :

• “Servidor = sadf-target06.info.ufrn.br”, “Serviço = any”, “Porta = any”, “CVSS
= 7.0”, “Ação = block”

P4: Bloquear em qualquer servidor a porta do serviço ftp com CVSS maior do que 9.0:

• “Servidor = any”, “Serviço = Ftp”, “Porta = any”, “CVSS = 9.0”, “Ação =
block”

Uma vez realizada a criação do cenário de testes como apresentado e configuradas
as políticas de alto nível, o SADF está preparado para iniciar o ciclo do MAPE-K criando
os Server descriptions e interagindo com o OpenVAS para criar as respectivas rotinas de
scan. Os dados apresentados abaixo consideram um processo que foi iniciado as 10:12 e
concluiu seu primeiro ciclo as 10:47 do mesmo dia. Como resultado, o SADF identificou as
vulnerabilidades existentes no ambiente e as confrontou com as políticas de alto nível para
detectar violações e ativar o Executor engine para aplicar a ação predefinida.

A aplicação da política P1 que definia o alerta das vulnerabilidades com CVSS
acima de 5.0 produziu a lista de alertas apresentada na Figura 27, retirada da tela de



5.1. Demonstração 81

monitoramento do Zabbix. Neste processo foram gerados automaticamente no Zabbix um
conjunto de objetos e gatilhos com informações sobre os serviços vulneráveis, possibilitando
seu monitoramento e classificação visual por cor de acordo com sua severidade. Pode-se
constatar que alguns servidores aparecem mais de um vez na listagem, isso ocorre quando
o servidor em questão possui mais de uma vulnerabilidade ou quando a vulnerabilidade é
detectada em diferentes portas.

Figura 27 – Ativação de gatilhos de alerta no Zabbix para vulnerabilidades encontradas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda com relação a aplicação das políticas, as vulnerabilidades descobertas re-
sultaram na invocação do Executor engine para realizar o fechamento: da porta 21/tcp
em sadf-target03 de acordo com a política P4; das portas 21/tcp e 8080/tcp do servidor
sadf-target01 devido às políticas P2 e P4; da porta 8080 do servidor sadf-target09 pela
política P2 e finalmente, o bloqueio da porta 80/tcp do servidor sadf-target06 baseado na
política P3.

O processo de bloqueio é realizado através da criação dos objetos utilizando o
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meta-modelo do FLIP que em seguida são traduzidos para as classes do Puppet contendo as
Concrete Firewall Rules. Cada servidor possui uma classe para regras de firewall, tal como
no exemplo da classe fw_sadf_target01 da Figura 28. Todavia, o sistema de pulling do
Puppet pode levar até 10 minutos para que elas sejam aplicadas pelo Puppet agent, somente
a partir da realização deste processo as regras de firewall estarão efetivamente configuradas
nos servidores alvo, prevenindo a exploração da vulnerabilidade. A configuração padrão
do sistema de pull define 30 minutos como intervalo padrão entre conexões do agent para
o master, esse valor foi reduzido para 10 minutos com o objetivo de reduzir o tempo
necessário para configuração dos servidores e facilitar a realização dos testes.

Figura 28 – Classe criada pelo SADF para bloquear as portas 21 e 8080 do servidor
sadf-target01.

c l a s s fw_sadf_target01 {
inc lude f i rewal l_module
f i r e w a l l { ’ 1 00 ’ :

dport => ’8080 ’ ,
proto => tcp ,
ac t i on => drop ,

}
f i r e w a l l { ’ 1 01 ’ :

dport => ’21 ’ ,
proto => tcp ,
ac t i on => drop ,

}
}

Fonte: Elaborado pelo autor.

De modo a confirmar se as regras de firewall foram de fato aplicadas, a figura 29
apresenta a saída do comando Iptables para o servidor sadf-target01. Pode-se constatar a
existência das regras DROP que bloqueiam as conexões para as portas 21/tcp e 8080/tcp
na Chain INPUT do Iptables. Além disso, nota-se a presença de duas regras ACCEPT
liberando o acesso dos servidores puppet-master e sadf-scanner. Esta configuração foi
adicionada diretamente ao módulo de firewall do Puppet para possibilitar que estes
servidores fossem considerados confiáveis e não pudessem ser bloqueados pelo SADF. Tal
medida é necessária principalmente em relação ao OpenVAS, que precisa continuar com
acesso liberado aos serviços para realização de futuros scans.

Estes dados apresentam os resultados da execução do primeiro ciclo completo de
adaptação do sistema. Um novo ciclo será realizado a cada 12 horas (valor configurável),
ou quando um novo servidor for adicionado ao ecossistema do Puppet. Para simular um
cenário dinâmico, às 11:25 foi adicionado o servidor sadf-target11 ao Puppet, com os
mesmos serviços de sadf-target01, que realizou sua configuração de acordo com o esquema
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Figura 29 – Regras de firewall gerenciadas pelo Puppet no servidor sadf-target01.

Fonte: Elaborado pelo autor.

de pull. O intuito desta adição foi engatilhar um novo ciclo, efetuando o scan somente no
servidor que não havia sido verificado. Como resultado, às 11:38 o Monitor engine detectou
a presença de um novo servidor, coletou suas informações e ativou o Analyzer engine
para iniciar o scan. O processo resultante deste novo ciclo concluído às 11:49 acarretou na
descoberta das vulnerabilidades presentes neste servidor. Alertas análogos aos da Figura
27 foram gerados para os administradores em razão da política P1. Além disso, as portas
21/tcp e 8080/tcp foram bloqueadas como consequência das políticas P2 e P4.

A demonstração apresentada nesta seção expôs o funcionamento do SADF e
sua capacidade de efetivamente aplicar regras de firewall nos hosts afetados. Os dados
apresentados permitem a imaginação do quadro geral de seu funcionamento e configuração,
vislumbrando a aplicação em cenários reais.

5.2 Experimentos

Esta seção apresentará os experimentos realizados para verificar a capacidade de
aplicação do sistema de firewall distribuído em ambientes com vários servidores. Para
atingir este objetivo foram planejadas duas baterias de testes distintas.

A primeira busca verificar a veracidade da hipótese de que o processo de varredura
realizado pelo OpenVAS tende a possuir melhor desempenho quando as rotinas são criadas
indicando as portas dos serviços configurados pelo Puppet. A segunda bateria busca
quantificar o tempo necessário para avaliação de um ambiente com até 50 servidores.

O grupo inicial composto por 10 servidores utilizado na demonstração foi replicado
até constituir um grupo final de 50 servidores, utilizando a mesma organização de serviços
anteriormente ilustrada pela Tabela 5. O processo de scan foi definido para operar com
até 10 NVTs paralelos por host e 30 como número máximo de hosts a serem verificados
paralelamente, configuração padrão do OpenVAS. Neste sentido, caso o número de servi-
dores a verificar seja maior do que 30, os excedentes ficarão aguardando até que o número
de scans em andamento seja inferior a 30 para iniciarem. Ainda em relação à realização
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dos testes, o sadf-scanner foi reiniciado a cada teste realizado para evitar que houvesse
interferência entre testes. Além disto, cada grupo de testes foi executado três vezes para
obtenção da média dos tempos de execução.

Os testes foram realizados com grupos crescentes de hosts para avaliar como os
resultados obtidos evoluem para os diferentes valores, respectivamente 1, 10, 20, 30, 40
e 50 servidores. O número máximo de hosts no grupo de testes foi definido como 50 por
considerar-se um número razoavelmente relevante para realização da avaliação, capaz de
possibilitar comparações com ambientes reais de produção. É oportuno mencionar que
considerou-se a possibilidade de criação de grupos maiores contendo 100, 200 ou 500
servidores. Contudo, restrições de operação na infraestrutura da UFRN que é baseada em
VMWare e não dispunha de ferramentas para agilizar o aprovisionamento de servidores,
obrigaram a criação e configuração manual de cada servidor, limitando o tamanho do
grupo de testes.

5.2.1 Comparação de desempenho

Acredita-se que o processo de análise realizado pelo OpenVAS tende a consumir
menos tempo e recursos computacionais quando há a indicação da porta dos serviços
existentes dos hosts. Contudo, pouco se sabe a respeito do quão significante é esta diferença.
Para atestar a veracidade desta hipótese e quantificar sua relevância, o SADF foi configurado
para criar as rotinas de scan sem indicar as portas dos serviços, está é a prática padrão
quando não se sabe quais portas estão abertas no servidor avaliado. Neste caso, o OpenVAS
utiliza a lista OpenVAS Default que contém 4481 portas TCP.

A Figura 30 apresenta os resultados obtidos comparando-se a rotina de scan com
e sem indicação de portas para o número variável de servidores. Pode-se constatar que
os testes com indicação de porta tendem a consumir menos tempo, para o teste com 50
servidores, o scan sem indicação de portas chegou a ser 20,53% mais lento. Contudo, em
relação ao consumo de recursos de hardware, não foram constatadas diferenças significativas
no desempenho e estabilidade do sadf-scanner durante os testes com e sem indicação de
portas.

5.2.2 Viabilidade e desempenho

Durante o processo de operação do SADF constatou-se que a maior parte do tempo
consumido está concentrada na etapa de análise, influenciado pelo processo de avaliação
de vulnerabilidades. De acordo com o grupo avaliado, este processo pode durar de minutos
a horas, frente aos segundos necessários para execução das demais etapas. Isto posto,
buscou-se elucidar como a etapa de análise responderia em relação a quantidade de hosts
analisados.
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Figura 30 – Gráfico comparativo de scan com e sem indicação de portas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Figura 31 contém um gráfico que possui duas linhas, a linha marcada com círculos
expõe o comportamento de crescimento do tempo consumido em relação a quantidade de
hosts analisados, a linha marcada com quadrados descreve a média formada pela divisão
da duração do teste pela quantidade de hosts analisados. A análise do gráfico permite
constatar que foram necessárias 2 horas e 15 minutos para avaliar 50 servidores e que
o tempo tende a crescer de forma linear em relação a quantidade de hosts. Verifica-se
ainda que o paralelismo do OpenVAS possibilitou a redução do tempo médio de scan
por servidor, efeito acentuado quando o número de hosts é superior a 30, perceptível
nos resultados para 40 e 50 hosts avaliados. Esta melhora do desempenho do teste é
ocasionada pela utilização mais intensiva do scanner, que fica menos tempo ocioso dado
que existem servidores aguardando avaliação e que são prontamente analisados quando
há disponibilidade. A duração que foi de 03:31 minutos quando o grupo de 10 hosts era
avaliado, foi reduzida para 2:42 minutos com o grupo de 50 hosts, uma redução de 23,22%
que tende a aumentar levemente de acordo com a quantidade de servidores.

O processo de scan para 50 servidores iniciou às 23:25 e concluiu no dia seguinte
às 01:41. Ao longo do processo de teste acompanhou-se os recursos do servidor sadf-
scanner para averiguar a estabilidade do sistema. O gráfico 32 captura a utilização de
processamento, o gráfico 33 captura a utilização de memória RAM e o gráfico 34 captura
a utilização de rede.

Verificou-se um forte uso do processador, este resultado é esperado devido ao alto
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Figura 31 – Gráfico de scan em relação a quantidade de servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor.

número de NVTs rodando paralelamente, número que pode chegar a 300 NVTs simultâneos
(10 NVT por host * 30 hosts avaliados em paralelo). Com respeito a memória e rede,
o perfil de utilização notado foi consideravelmente baixo. Os três recursos monitorados
apresentaram picos de utilização, contudo, estes picos não afetaram a responsividade do
servidor e são fruto de dois cenários. Primeiro, há uma forte ordem de dependência na
forma como os NVTs são rodados, pois inicialmente é necessário verificar a disponibilidade
da porta e detectar o serviço rodando por trás dela em uma fase de descoberta, depois
é necessário carregar os NVTs relativos ao serviço/protocolo para realização dos testes
específicos, fase de varredura testes mais complexos. Segundo, a limitação a 30 servidores
paralelos faz com que os ciclos de descoberta e varredura ocorram várias vezes quando os
servidores excedentes são avaliados. Os picos de utilização de rede nos tráfegos de entrada
e saída atingiram o máximo de 6,78 Mbits/s, valor considerado baixo para a rede local em
que os servidores possuem velocidade de link de 10 Gbit/s.

Os resultados dos experimentos de desempenho e viabilidade apresentaram-se
satisfatórios, pois a duração média de 2 horas e 15 minutos para o grupo de 50 servidores é
considerada razoável dada a complexidade da avaliação de vulnerabilidades. A partir destes
resultados, acredita-se que o SADF trouxe uma melhora significativa ao procedimento de
descoberta e proteção de serviços vulneráveis com respostas automáticas configuráveis
através das políticas de alto nível. Frente ao processo manual tradicionalmente realizado
pela equipe de redes que engatilha o processo de scan, analisa seu relatório e então decide
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Figura 32 – Gráfico de load average do servidor durante o teste com 50 servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 33 – Gráfico de memória RAM do servidor durante o teste com 50 servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor.

se deve ou não agir. Procedimento que pode envolver várias horas e não tem forte relação
ao gerenciamento de sua duração.

5.3 Considerações finais

Neste capítulo foram apresentadas informações sobre a operação e avaliação do fire-
wall distribuído auto-adaptativo com o intuito de demonstrar a viabilidade da abordagem
proposta e do protótipo implementado. A demonstração esclareceu aspectos relacionados



88 Capítulo 5. Avaliação

Figura 34 – Gráfico de rede do servidor durante o teste com 50 servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor.

ao fluxo de ações e a materialidade da aplicação das ações definidas pelas políticas de alto
nível em um ambiente controlado.

A contenção do grupo de testes a 50 servidores em razão de limitações da infraestru-
tura da UFRN não apresenta risco à validade dos experimentos realizados. Este número é
considerado relevante para a representatividade da proposta, sendo suficiente para simular
uma infraestrutura de porte capaz de servir várias aplicações e serviços. Além disto, os
resultados apresentados podem servir de estimativa para reprodução em grupos maiores
contendo centenas de servidores.

Os resultados obtidos foram satisfatórios e encorajadores. Os experimentos desen-
volvidos verificaram o desempenho da solução em um grupo de 50 servidores composto
por diversos serviços de rede e confirmaram a hipótese de que o processo de scan com
indicação de portas apresenta uma melhora significativa do desempenho se comparado ao
funcionamento padrão. Esta informação pode ser utilizada para fundamentar a decisão
sobre qual técnica de scan utilizar em razão da duração dos testes.

Com o objetivo de reduzir a duração da análise e facilitar o emprego do SADF em
grupos com centenas de servidores, acredita-se que a configuração do OpenVAS utilizando
a arquitetura Master-Slaves com um grupo de scanners resultaria na distribuição das
tarefas de scan e proporcionaria a escalabilidade horizontal do OpenVAS sem a necessidade
de alterações no protótipo desenvolvido.
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6 Trabalhos relacionados

Neste capítulo serão apresentados alguns trabalhos relacionados aos temas de
self-adaptive, sistemas de segurança e representação de modelos. As pesquisas realizadas
fundamentaram o conhecimento teórico e prático que possibilitou a concepção e imple-
mentação do SADF, evidenciando as vantagens do emprego de self-adaptive para resolver
o problema de pesquisa tratado.

6.1 Trabalhos sobre sistemas de segurança e self-protection
A computação autônomica e o self-protection têm ganhado força como meio para

lidar com novos desafios de segurança e sistemas, nos quais, as práticas de segurança
estáticas e rígidas não são suficientes para lidar com as ameaças que precisam ser detec-
tadas e mitigadas em tempo de execução. Nesse contexto, Yuan, Esfahani e Malek (2014)
realizou uma extensa pesquisa sistemática do estado da arte em self-protection systems,
identificando tendências, padrões e lacunas. Alguns trabalhos focam em políticas de autor-
ização adaptativas, como em Self-Adaptive Authorisation Framework (SAAF) (BAILEY;
CHADWICK; LEMOS, 2014) que foca na adaptação de políticas de controle de acesso
no sistema PERMIS (CHADWICK et al., 2008), e SecuriTAS (PASQUALE et al., 2012),
uma ferramenta que possibilita a tomada de decisão dinâmica na concessão de acesso físico
com base em um estado percebido do sistema e seu ambiente.

Para proteção em profundidade de aplicações Web, Yuan et al. (2013) apresenta
um framework baseado em self-protection para sistemas de software, onde são propostos
três padrões arquiteturais. Este framework forma um sistema de defesa em profundidade
que poderia ser reutilizado para aplicações semelhantes e agregar um ótimo nível de
proteção em camadas. Todavia, o referido framework adiciona grande complexidade ao
gerenciamento do ambiente, onde sua configuração precisa ser adaptada ao cenário e
características de acesso da aplicação para que possua boa precisão, isto é, baixa taxa
de falso positivos e falso negativos. Este framework posiciona-se como solução agregativa
à proposta do SADF, podendo ser implantado para melhorar a segurança de aplicações
Web.

Alguns pesquisadores têm realizado pesquisas com foco em Sistemas de Detecção
de Intrusos com o objetivo de torná-los mais precisos e eficientes. Por exemplo, Uribe
e Cheung (2004) tem buscado uma integração entre IDSs e firewalls, propondo uma
otimização da configuração do IDS, fazendo com que este analise apenas o tráfego que
não é considerado pelas regras de firewall. Por sua vez, Zhang e Shen (2009) empregam
aprendizagem estatística com o objetivo de reduzir o número de falso-positivos em IDSs.
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Ambas as propostas dispõem de discussões relevantes sobre a segurança de redes e a
detecção de ameaças que podem fundamentar futuras decisões de desenvolvimento do
SADF, caso os IDSs sejam integrados a sua arquitetura.

Poucos trabalhos consideram a análise de vulnerabilidades para tomada de decisão
em nível de rede. Debar et al. (2007) apresenta formalismos para a definição de políticas de
segurança que podem ser modificadas dinamicamente em resposta à detecção de ameaças.
O formalismo apresentado em seu artigo está em um nível abstrato e pode considerar
a análise de vulnerabilidades durante o processo de detecção de ameaças. Seu trabalho
está posicionado como complemento da proposta desta dissertação, provendo uma série
de formalismos que podem melhorar sua robustez quanto à definição de políticas de alto
nível.

Por outro lado, Iannucci e Abdelwahed (2016) introduz um processo de decisão de
Markov (Markov Decision Process - MDP) capaz de criar políticas compostas por ações
de resposta atômicas para Sistemas de Resposta a Intrusos (Intrusion Response System -
IRS). Este sistema emprega IDSs de rede em sua fase de monitoramento para detectar
tentativas de exploração de vulnerabilidades e aplica o MDP nas fases de análise e decisão
para eleger a ação de menor custo e impacto dentre uma lista de ações possíveis. Em
relação a proposta deste trabalho, introduz capacidades e formalismos interessantes na
formação das políticas e no processo de decisão que podem ser vistas como complementar
à nossa proposta.

Com relação as fases de análise e decisão, Santos et al. (2016) apresenta o Of-
IDPS que propõe esquemas de análise associativa para processar históricos de utilização
de rede e alertas de segurança de IDSs para extração de regras de segurança que são
automaticamente aplicadas à rede por intermédio de redes definidas por software (SDN).
Para que o Of-IDPS utilize informações de ataques do passado ou presente, visando
remediar problemas em andamento e prevenir novos ataques, foi desenvolvido um método
inspirado na estrutura de memória humana. Esta estrutura simula a memoria sensorial
para processar os alertas de segurança extremamente recentes, a memória curta para reter
alertas ocorridos recentemente e a memória longa responsável por aprender quais ativos
são considerados bons ou ruins para rede. As regras geradas por cada uma das memórias
é mantida localmente e aplicada pelo módulo de execução que ativa os controladores
OpenFlow. Esta abordagem posiciona-se como agregativa em relação ao SADF, podendo
trazer conceitos importantes para as etapas de análise e decisão da arquitetura.

Sobre sistemas de segurança para computação em nuvem, Daniel et al. (2014)
e Pawar et al. (2015) propõem uma camada de segurança como serviço (Security-as-a-
Service) para hosts e aplicações. A solução é composta por dois sistemas principais. O
primeiro, Secure Cloud Storage - Data Protection Service que provê proteção de dados com
gerenciamento de chaves, criptografia e auditoria. E o segundo, Intelligent Protection - Host
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& Application Protection Service que oferece mecanismos como IDS/IPS, firewall e anti-
malware. O objetivo destes sistemas é facilitar a configuração de mecanismos de segurança
como parte do fluxo de criação de servidores e aplicações em nuvem, possibilitando a
configuração e gerenciamento dos aspectos de segurança para clientes de nuvem que não
possuem muito conhecimento técnico. Estes sistemas tiveram motivações similares as
que fundamentaram o desenvolvimento desta dissertação, agindo para ativar sistemas de
segurança de forma automática no contexto da nuvem.

Ainda relacionado a segurança em nuvem, Sheridan, Massonet e Phee (2017)
apresenta uma proposta para segurança automática de máquinas virtuais a partir do
momento de sua criação, utilizando três fluxos. Primeiro o VAS analisa o host para detectar
vulnerabilidades que possam existir já no momento de sua criação e envia o relatório de
vulnerabilidades por email ao administrador. Segundo, o firewall da plataforma de nuvem
é ativado para liberar os serviços conhecidos no momento da criação do host. Terceiro,
emprega o Chef, um sistema de gerenciamento de configuração, para instalar pacotes no
servidor que possibilitem o hardening do sistema operacional e a atualização automática
dos pacotes do sistema. O referido trabalho apresenta disposições interessantes sobre
a segurança de máquinas virtuais e tem forte relação à proposta do SADF. Contudo,
constata-se a presença de quatro limitações em sua proposta: (1) não apresenta detalhes
de implementação e avaliação, (2) não apresenta referências à trabalhos científicos, (3)
considera apenas a proteção da máquina virtual no momento de sua criação, não dispondo
de fluxos para proteção do servidor após esta etapa, (4) configura automaticamente a
atualização de todos os pacotes do sistema sem adicionar algum nível de inteligência ao
processo, esta medida pode ser danosa em ambientes críticos como servidores de bancos
de dados, gerando possíveis interrupções de serviço.

6.2 Trabalhos sobre representação de modelos

Um aspecto fundamental para criação de sistemas auto-adaptativos é a represen-
tação do ambiente gerenciado. Para o Sistema de firewall distribuído auto-adaptativo é
essencial buscar modelos capazes de representar servidores, serviços, políticas de segurança
e regras de firewall. Nessa seção serão apresentadas algumas opções de modelos encontrados
na literatura durante a pesquisa que podem fundamentar sistemas semelhantes.

A Network Markup Language (NML) de Ham et al. (2013) é um modelo genérico
definido pelo OpenGrid Forum (OGF)1 como um padrão para modelagem de redes.
Possibilita a modelagem em nível de enlace, como a definição de switches e conexões, que
está fora do escopo considerado por este trabalho.

Sobre a representação de regras de firewall, além da linguagem FLIP (apresentado
1 <https://www.ogf.org/>

https://www.ogf.org/
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ao longo do trabalho), há também o AFPL2 (Abstract Firewall Policy Language 2) (POZO;
VARELA-VACA; GASCA, 2009), uma linguagem de domínio específico que provê um
esquema XML para definição de regras de firewall independente de produto. Apesar de
suportar regras do tipo NAT, constatou-se que o AFPL2 não está tão desenvolvido e
documentado quanto o FLIP, não provendo um mecanismo de resolução de conflitos em
regras de firewall. Essas características fundamentaram a decisão pela adoção do FLIP.

O Distributed Management Task Force (DMTF) propôs o Common Information
Model (CIM), uma especificação desenvolvida para permitir a interoperabilidade do
gerenciamento de informação. O CIM também provê um modelo XML extensível, que deve
poder ser empregado por diferentes fornecedores. Consideramos promissora sua extensão
para gerenciamento de políticas de rede (DMTF, 2016), porém, ele ainda é considerado
como um trabalho em progresso e está sujeito a mudanças, fazendo com que seu uso não
seja recomendado.

Com relação a nomenclatura empregada por softwares comerciais, a falta de
interoperabilidade entre ferramentas de segurança e a utilização de nomes proprietários para
vulnerabilidades ou plataformas gera inconsistências, atrasando o processo de avaliação,
decisão e remediação de vulnerabilidades. Em virtude disso o NIST desenvolveu o Security
Content Automation Protocol (SCAP), uma suíte de especificações que padroniza o formato
e nomenclatura utilizado por softwares comerciais de segurança. A padronização se estende
a identificação de software, vulnerabilidades de software e configurações de segurança.
Este protocolo suporta checagem automática de vulnerabilidades, atividades técnicas
de controle de conformidade e medidas de segurança (RADACK; KUHN, 2011). Esta
padronização representa um poderoso avanço para interoperabilidade entre ferramentas de
segurança e poderia ser empregado na fase de monitoramento e analise para representação
de serviços e vulnerabilidades presentes em servidores do ambiente gerenciado.

6.3 Considerações finais
Os trabalhos na área de self-adaptive e self-protection, quando abordam a área

de redes, geralmente estão voltados a sistemas de detecção de intrusão ou na criação de
frameworks para propósitos específicos, como proteção de aplicações WEB. Não foram
encontrados na literatura trabalhos que buscassem utilizar a detecção de vulnerabilidades
como gatilho para self-protection ou que buscasse adicionar self-protection a sistemas de
firewall distribuído. Nesse sentido, consideramos haver uma lacuna na literatura que pode
ser explorada por este trabalho em três vertentes: (1) vulnerabilidade como gatilho para
adaptação em self-protection systems, (2) self-protection em sistemas de firewall distribuído
e (3) implementação de arquitetura concreta de firewall distribuído auto adaptativo.
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7 Considerações Finais

Este capítulo discorrerá sobre as considerações finais a respeito do Sistema de
Firewall Distribuído Auto-Adaptativo, as considerações serão organizadas em três seções.
A seção 7.1 tratará das contribuições obtidas como resultado do trabalho, a seção 7.2
discutirá sobre as limitações da arquitetura proposta e do protótipo desenvolvido, por fim,
a seção 7.3 apontará os possíveis caminhos para os trabalhos futuros.

7.1 Contribuições
Este trabalho é fruto da pesquisa realizada sobre sistemas de firewall distribuído e

sistemas auto-adaptativos, centrando o foco na melhoria da segurança em ambientes de
infraestrutura de servidores típicos de redes institucionais e corporativas. A contribuição
deste trabalho é a proposta de um sistema de firewall distribuído auto-adaptativo (SADF)
que teve sua arquitetura definida, implementada em protótipo e avaliada em ambiente
controlado.

Como apresentado ao longo da seção 1.1, constatou-se que a segurança baseada
no perímetro seguro do firewall de borda não proporciona o nível de segurança adequado
às redes institucionais, sugerindo o emprego de sistemas de firewall distribuído como
solução para tal problema. Do mesmo modo, observou-se que o gerenciamento de firewalls
distribuídos apresenta dificuldades que tornam complexa a manutenção e consistência
de suas regras e consecutivamente, da própria segurança do ambiente gerenciado. Isto
posto, propôs-se adicionar a capacidade de auto-adaptação a esses sistemas por meio de
uma arquitetura baseada no MAPE-K utilizando a descoberta de vulnerabilidades como
premissa para atuação do firewall. Esta proposta está alinhada à lacuna observada durante
o estudo dos trabalhos relacionados na seção 6.1.

A implementação desta proposta produziu o protótipo do SADF, que demonstrou
a viabilidade do sistema e de sua arquitetura, esclarecendo os possíveis caminhos de imple-
mentação com ferramentas de código aberto e módulos próprios. O protótipo implementou
o fluxo de ações de acordo com a arquitetura proposta, possibilitando a aplicação de regras
de firewall em tempo de execução como resposta a vulnerabilidades descobertas. Com
relação as ferramentas utilizadas, o capítulo 4 discorreu sobre como o Puppet e o OpenVAS
foram empregados para desempenhar funções primordiais para o sistema, tornando viável
seu desenvolvimento. Quanto aos módulos desenvolvidos, criaram o fluxo de operação
do sistema e o condicionaram à configuração de políticas de alto nível que mapeiam as
premissas e cenários em que deve ocorrer a adaptação. Além disto, o estudo sobre modelos
proporcionou a utilização do Flip para representação das regras de firewall em um nível
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mais abstrato, possibilitando futuros aprimoramentos para operar diferentes equipamentos
de firewall em diferentes pontos da rede.

Finalmente, a demonstração de operação e avaliação do sistema apresentada pelo
capítulo 5 em ambiente controlado composto por serviços de diferentes graus de severidade
atestou a viabilidade da proposta e proporcionou esclarecimentos a respeito de sua config-
uração e operação. Os experimentos de performance apresentaram os tempos obtidos para
um grupo de até 50 servidores de acordo com as configurações de hardware estabelecidas
e servem de parâmetro para planejamento de aplicação da solução em ambientes reais.
Outro aspecto avaliado está relacionado à hipótese levantada sobre a criação de scans
com a indicação das portas, informação obtida pelo Server description, em contraste a
operação padrão do OpenVAS que seria verificar um número muito maior de portas, sem
saber ao certo quais estariam abertas. O resultado positivo deste experimento mostrou um
aumento consistente na duração dos testes quando as portas não eram indicadas, sendo
20,53% mais lento quando um grupo de 50 servidores foi testado. Como implicação deste
experimento, foi confirmado um ganho de performance significativo no tocante a duração
do processo de avaliação, que consequentemente reduz a janela de tempo decorrida até o
processo de adaptação.

7.2 Limitações

O SADF apresenta limitações intrínsecas ao funcionamento das ferramentas aos
quais é acoplado e limitações relacionadas ao seu estágio de desenvolvimento, naturais a
sua condição de protótipo. A primeira limitação está relacionada ao uso do Puppet, sendo
uma premissa para implantação do SADF que o ambiente seja previamente gerenciado
com este sistema de gerenciamento de configuração, isto é, que os servidores e serviços
protegidos sejam configurados através dele. Esta premissa é necessária pois os módulos
de monitoramento e execução estão intimamente ligados ao Puppet, e utilizam-se dele
para coletar informações acerca do ambiente e aplicar regras de firewall. Nesse sentido, é
preciso possuir módulos adequados para configuração de cada serviço a ser monitorado,
atentando-se para padronização de configuração das portas, nomes de serviço e versões de
software, para que o SADF seja capaz de coletar essas informações diretamente através da
API.

A segunda limitação do SADF é uma consequência do uso do OpenVAS e está
relacionada a base de NVTs. Essencialmente, cada NVT é um script capaz de detectar
uma vulnerabilidade. A base local de NVTs é frequentemente atualizada pelo NVT Feed,
mantido pelo Greenbone Community1. Naturalmente, o SADF é capaz de detectar apenas
as vulnerabilidades conhecidas pelo OpenVAS, ficando a mercê de vulnerabilidades que

1 Greenbone Community <https://www.greenbone.net/en/community-edition/>

https://www.greenbone.net/en/community-edition/
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apesar de terem sido descobertas recentemente, podem ainda não ter sido incluídas no
feed da comunidade. Um possível agravante a esse cenário é que a Greenbone recentemente
têm adotado medidas para incentivar a inscrição remunerada do Greenbone Security Feed,
como atrasar a disponibilização de NVTs pelo canal gratuito em 14 dias. Neste contexto,
é provável que a comunidade se movimente para criar um novo Feed aberto que seja
atualizado diariamente e sem restrições, no entanto, a decisão da Greenbone e a discussão2

nesse sentido são muito recentes. Outra limitação da solução é não conseguir lidar com
vulnerabilidades do tipo zero-day. Por definição, este tipo de vulnerabilidade permanece
desconhecido pelo fabricante e pela comunidade, podendo ser explorado de forma não
detectável mesmo em redes consideradas seguras.

Mais limitações estão relacionadas ao estágio de desenvolvimento do protótipo,
como a limitação a apenas duas ações suportadas, sendo o alerta aos administradores e
o fechamento das portas de serviços vulneráveis. A falta de ações que possam aumentar
a segurança do serviço vulnerável de forma não disruptiva é evidente e pode dificultar
a aplicação efetiva da solução em ambientes reais. Em alguns cenários que contenham
serviços críticos pode ser preferível correr o risco de exploração da vulnerabilidade do que
causar sua indisponibilidade, uma vez que esta pode trazer danos irreparáveis ao negócio
da instituição ou corporação. Além disso, atualmente o firewall é aplicado apenas em
servidores GNU/Linux, todavia, como firewall distribuído, poderia ser aplicado em outros
equipamentos, como roteadores e switches.

7.3 Trabalhos Futuros
A respeito dos trabalhos futuros, esta dissertação deixa uma série de possibilidades

para futuros aprimoramentos da arquitetura e do sistema que podem motivar novas
iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. O processo de decisão e a definição das políticas
de alto nível, foram simplificadas e poderiam ser aperfeiçoadas utilizando componentes
especializados tais como sistemas baseados em regras. Os trabalhos Debar et al. (2007),
Iannucci e Abdelwahed (2016) e Santos et al. (2016) expostos no capítulo 6 apresentam
discussões pertinentes e caminhos plausíveis para a melhoria destes aspectos e poderiam
adicionar capacidades para lidar com grandes volumes de informação e possibilidades para
aprimorar a segurança da rede.

A interação com sistemas IDS nas fases de monitoramento e análise traria funcional-
idades importantes para o SADF, como a possibilidade de detecção de ataques destinados
a rede ou a algum dos servidores protegidos. Esta faculdade possibilitaria a criação de
ações menos disruptivas, como o bloqueio de serviços vulneráveis apenas para o tráfego
originado em fonte suspeita, relacionada aos alertas emitidos pelo IDS. Outra técnica
2 GSM Community Edition and lagging OpenVAS Plugin Feed <https://www.linkedin.com/pulse/

gsm-community-edition-lagging-openvas-plugin-feed-alexander-leonov>

https://www.linkedin.com/pulse/gsm-community-edition-lagging-openvas-plugin-feed-alexander-leonov
https://www.linkedin.com/pulse/gsm-community-edition-lagging-openvas-plugin-feed-alexander-leonov
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idealizada seria redirecionar todas as conexões de entrada para um firewall de aplicação
ou IDS quando uma vulnerabilidade fosse detectada, adicionando uma camada extra de
monitoramento e atuação enquanto a vulnerabilidade não for corrigida. Está técnica possui
a vantagem de condicionar o uso do IDS e firewall de aplicação somente para sistemas com
vulnerabilidades conhecidas, reduzindo a porção de tráfego analisado por esses sistemas, o
que geralmente tende a ser um fator limitante. Outra possibilidade seria integrar a solução
com o firewall de borda, possibilitando a descoberta e atuação sobre serviços vulneráveis
que estão sendo expostos para redes menos seguras como a Internet.

Quanto a implementação realizada, uma melhoria plausível endereçaria o possível
problema de performance do módulo de análise em razão da longa duração dos scans para
ambientes com alto número de servidores. Esta limitação poderia ser suavizada com a im-
plementação de um pool de instâncias do OpenVAS, possibilitando a distribuição de tarefas
de scan por meio da escalabilidade horizontal deste componente. Outro aperfeiçoamento
relevante consiste em engatilhar rotinas de scan quando a base de NVTs for atualizada
ou quando houver atualizações nas configurações ou pacotes de um servidor, neste caso,
acionando o scan unitário. Para que esta ação seja possível, o módulo de monitoramento
precisar ser dotado com a habilidade de detectar mudanças relevantes no Catalog do
Puppet relacionadas aos serviços e pacotes existentes no servidor.

Ainda em relação à implementação, o emprego de padrões de projeto e padrões
arquiteturais como a arquitetura hexagonal3, trariam mais robustez a solução, reduzindo
seu acoplamento com as ferramentas utilizadas e possibilitando uma melhor definição de
seu uso e das fronteiras dos módulos desenvolvidos. Outro trabalho futuro importante
para o SADF trataria da adoção do Security Content Automation Protocol (SCAP) para
padronizar a identificação de softwares, versões e vulnerabilidades, permitindo maior
clareza no tratamento das informações gerenciadas pelo OpenVAS e pelo Puppet.

3 Hexagonal architecture <http://alistair.cockburn.us/Hexagonal+architecture>

http://alistair.cockburn.us/Hexagonal+architecture
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