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Sobre esse que vos fala

● Formação: 
– Graduação: Ciência da Computação (UFPE)
– Pós: Criptografia e Segurança de Redes (UFF)

– Mestrado: Tecnologias da Geo informação (UFPE)

● Atuação profissional:
– Analista de Redes – SERPRO

– Automação – MediaTeam

– Professor – FG (Graduação) , Unibratec

● Certificações
– LPIC-3, RHCE, ITILv3 Foundations

● Especialidades: 
– Desenvolvimento de backends e software embarcado, Sistemas 

operacionais abertos e automação não convencional.



  

A arte da guerra nos ensina a não confiar na 
probabilidade de o inimigo não está vindo,

mas na nossa própria prontidão para recebê-lo;
 

Não é sobre a possibilidade de ele não atacar,
mas sim no fato de que fizemos a nossa posição 

inatacável.

A arte da Guerra, Sun Tzu



  

Segurança de Redes: 
Fontes de Informação

● Livros: 
– Managing Cisco Network Security – 2a Ed (2002).

● Eric Knipp, Brian Browne, Woody Weaver, C. Tate Baumrucker, Larry Chaffin, Jamie Caesar, Vitaly Osipov, 
Edgar Danielyan Technical Editor

– Hacking com Kali Linux (2014)
● James Broad, Andrew Bindner

–  CCNA Security - Official Exam Certification Guide - CISCO PRESS
● Michael Watkins, Kevin Wallace

● Material de internet:
– Cisco SAFE reference guide (2013)

● http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Security/SAFE_RG/SAFE_rg/chap1.html

– Hardening Network Devices tutorial - Ziad Zubidah (2012)
● http://www.menog.org/presentations/menog-11/49-Hardening_Network_Devices-tutorial-V1.5-WOV.pdf

– Cisco Guide to Harden IOS Devices:
● http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.pdf



  

Ementa

Conceitos principais de Segurança da 
Informação. A tríade pessoas, processos e 

tecnologia na segurança da informação. O ciclo 
de segurança. Ameaças mais comuns a 

segurança. Principais tipos de ataques a rede. 
Principais técnicas de mitigação. Estudo e 

Implementação das ACLs (Access Control Lists). 
Implementando serviços de Segurança em 

Redes.



  

Ataques (Revisão)

● Alvo de Ataques:
– Pessoas (engenharia social)

– Aplicações

– Servidores

– Redes
● Roteadores e Switchs

● Malwares
– Virus, Worms, Trojans, etc...



  

Segurança de Redes:
O que estudar? (revisão)

● Conceitos
● Ataques
● Tecnologias
● Protocolos



  

Como mitigar ataques...

● Mitigar ataques: Diminuir a possibilidade de 
ocorrência ou dificultar;

● Boas Práticas
– Tecnologias, Pessoas e Processos

● Blindagem (Hardening) de ativos
– Roteadores, switchs e servidores.

● Serviços de Segurança disponíveis e bem 
configurados



  

Conceitos

● CISCO IOS Planes
– Control Plane: Prover a capacidade de rotear o trafego;

– Data Plane: Prover a capacidade de encaminhar o 
tráfego;

– Management Plane: Prover a capacidade de 
gerenciamento dos dispositivos;

● Cada um destes planos, estão sujeitos a diferentes 
tipos de ataques e existem um grande número de 
possibilidades de mitigação.



  

Ataques a Rede

● CISCO IOS Planes



  

Ataques a Redes 
Data Plane

● Switch
– CAM flooding

– MAC address spoofing

– ARP spoofing ou poisoning

– DHCP “starvation”

– DHCP server spoofing

– IP spoofing

– VLAN hopping

● Roteador
– IP Spoofing

– DoS

– Traffic Flooding

Fonte: Zubidah (2012)



  

Tecnologias de Segurança 
para o Data Plane (CISCO)

● Switch
– Switch port configuration

– Port Security

– DHCP Snooping

– Dynamic ARP inspection (DAI)

– IP Source Guard

● Roteador
– Access Control List (ACL)

– Flexible Packet Matching (FPM)

– Unicast Reversed Path Forwarding (URPF)

– Flexible NetFlow



  

DHCP

● “O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol 
(Protocolo de configuração dinâmica de host), 
é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece 
configuração dinâmica de terminais, com 
concessão de endereços IP de host, Máscara 
de sub-rede, Default Gateway (Gateway 
Padrão), Número IP de um ou mais servidores 
DNS, Número IP de um ou mais servidores 
WINS e Sufixos de pesquisa do DNS”

(Wikipedia)



  

DHCP



  

Ataque:
DHCP “Starvation”

● É um ataque onde o atacante manda inúmeras 
requisições DHCP (DHCP Request) para o 
servidor DHCP usando endereços MAC falsos, 
o objetivo é esgotar os intervalo de endereços 
disponível para configuração (lease).

● O objetivo deste tipo de ataque é tornar o 
servidor DHCP inoperante (DoS)



  

DHCP Server Spoofing

● A falsificação do servidor de DHCP consiste em tornar 
o servidor DHCP indisponível e passar a responder 
requisições DHCP em seu lugar.

● O objetivo é fazer com que os dispositivos da rede 
usem um roteador ou um servidor de DNS controlado 
pelo atacante.

● Desta forma é possível fazer todo tráfego do alvo 
passar por um ponto onde pode ser capturado 
(Sniffer) e modificado (MitM), ou ainda fazer o alvo 
acessar um site falso.



  

DHCP Server Spoofing

Fonte: CCNA Security - Official Exam Certification Guide



  

Mitigação: Ataques DHCP

● DHCP Snooping: Ao habilitar esse recurso as portas são todas as 
portas são colocadas em um estado conhecido como “untrusted” (não 
confiável) neste estado a porta não pode receber DHCP OFFER e DHCP 
ACK (mensagens enviadas pelo Servidor DHCP). Sendo assim um 
servidor DHCP neste porta não responde.
– Sintaxe: ip dhcp snooping limit rate rate

● Note a possibilidade de limitar a quantidade de mensagens DHCP por 
segundo, isso dificultaria a um atacante esgotar os espaço de endereços 
do servidor DHCP:
– Sintaxe: ip dhcp snooping limit rate rate

– Ex.: # ip dhcp snooping limit rate 3

● O passo seguinte é configurar como “trusted” a porta do servidor DHCP:
– # interface interface

– # ip dhcp snooping trust

Fonte: CCNA Security - Official Exam Certification Guide



  

Mitigação: Ataques DHCP

● Exemplo de configuração
– Switch# conf t

– Switch(config)# ip dhcp snooping (escopo global)

– Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 20 (só vlan 20)

– Switch(config)# interface GigabitEthernet1/8

– Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust

Fonte: https://supportforums.cisco.com/pt/blog/153731



  

Mitigação: Ataques DHCP

Fonte: Zubidah (2012)



  

Protocolo ARP

● ARP – Address Resolution Protocol
– Muitos dos ataques em redes locais usam o protocolo ARP

● Comunicação IP - IP
– Sempre que um host precisa se comunicar com outro host é feita 

uma consulta a tabela de roteamento para determinar se:
● 1) o host de destino encontra-se no mesmo dominio de broadcast(mesma 

rede).
● 2) O host de destino encontra-se em outra rede

– Em caso de 1) o host envia uma requisição ARP Request via 
Broadcast para conhecer o MAC do destino, se 2) o host envia o 
ARP Request para conhecer o endereço MAC do 
roteador(gateway) apontado na tabela de rotas.

– Quando houver o ARP Reply que pode ser do roteador(gateway) 
ou host de destino, o pacote um pacote é montado e enviado.



  

Protocolo ARP
Funcionamento

Situação:

1)

2)

Fonte:
https://networklessons.com/network-services/arp-address-resolution-protocol-explained/



  

Protocolo ARP
(Captura)



  

MAC Address Spoofing

● Nesse ataque faz-se o uso de um endereço 
MAC de outro host autorizado a acessar a 
rede. O atacante consegue fazer com que o 
switch encaminhe os frames destinados ao 
host alvo para uma maquina controlada pelo 
atacante.



  

MAC Address Spoofing



  

Arp Poisoning

● ARP-Poisoning ou ARP Spoofing é um tipo de 
ataque no qual uma falsa resposta ARP é 
enviada em resposta a uma requisição ARP 
original. Enviando uma resposta falsa, o 
roteador pode ser convencido a enviar dados 
destinados ao computador 1 para o 
computador 2, e o computador por último 
redireciona os dados para o computador 1



  

Arp Poisoning



  

Arp poisoning:Negação de Serviço

● É fácil associar um endereço IP operacional a 
um endereço MAC falso,  basta enviar uma 
resposta ARP associando o endereço IP do 
roteador da rede com um endereço MAC que 
não existe. Neste caso, os dispositivos da rede 
vão acreditar que sabem que é o gateway, mas 
na realidade todos os pacotes que estão sendo 
enviados para um buraco negro (black hole). 
Desta forma o dispositivo estará desconectado 
das redes externas (possivelmente internet).



  

Laboratório
Ataque MiTM em rede local

www.boscojr.com/possegredes/lablan.pdf



  

Mitagação: Ataques ARP

● DHCP Snooping cria uma tabela (DHCP Bind Table) usando 
as requisições e respostas DHCP uma tabela que associa 
MAC, IP, Porta, VLAN.

● Dynamic ARP Inspection: ARP reply são permitidos de 
portas trusted, das outras portas a resposta é comparada com 
a DHCP Bind Table, para checar a consistência. Em caso de 
falha o pacote é descartado e a porta é desligada.

● Configuração:
– Ativa a inspeção em uma ou mais vlans (todas as portas “untrusted”)

● switch(config)# ip arp inspection vlan 100

– Marcar a interface como confiável
● switch(config)# interface gigabitethernet 0/0
● switch(config)# ip arp inspection trust



  

DHCP bind table



  

Tabela CAM

● Content Addressable Memory;
● Responsável por mapear os endereços MAC 

em portas do SWITCH;
● O switch “monta” essa tabela aprendendo os 

endereços MAC dos hosts através do tráfego.



  

CAM: Aprendizado 

● Hosts A  e B conectados nas portas 1 e 2 do switch 
respectivamente tabela CAM vazia para A e B
– Host A envia um pacote para o host B;

– O switch abre o frame e extrai o MAC do host A  em seguida 
cria uma entrada na tabela, associando Porta 1, MAC, VLAN 
ID 1 e timestamp. O host B ainda não está presente na tabela 
CAM sendo assim o MAC ainda é desconhecido pelo switch;

– Como o switch desconhece a porta onde está o MAC de B, o 
switch marca o frame para flooding (mandar o pacote para 
todas as portas);

– Quando o host B responde o switch regista a porta (porta 2, 
no caso), MAC, VLAN ID, timestamp na CAM.



  

Tabela CAM



  

CAM Flooding

● Um atacante envia milhares de pacotes com 
endereços MAC falsos a partir de uma porta. Para 
o switch se parece com comunicações legitimas e 
neste caso o switch registra os endereços MAC na 
tabela CAM. Obviamente que a tabela tem um 
limite que quando atingido o comportamento do 
switch é enviar todas as comunicações, cujo os 
endereços MAC sejam desconhecidos, para todas 
as portas pertencentes aquela VLAN com o 
objetivo de não interromper as comunicações.



  

CAM Flooding



  

Mitigação: CAM Flooding

● Port security: Permite definir uma politica de acesso de camada 2 e 
definir uma ação em caso de violação da politica.

● Politicas de Acesso:
– Static secure MAC address:  um endereço MAC é especificado para a porta.

● Sintaxe: switchport por-security mac-address endereço

– Sticky secure MAC address: igual a anterior, mas o switch “aprende” o MAC da 
porta. O endereços são copiados para a configuração (running config)

– Dynamic secure MAC address: igual a anterior, mas a configuração não é 
copiada. (ou seja no reboot do switch os macs podem ser trocados)

● As ações são (Caso o MAC seja desconhecido):
– Protect: Descarta o pacote, Nenhuma notificação é gerada.

– Restict: igual o anterior, mas notificações via Syslog ou Traps SNMP são 
geradas.

– Shutdown: Desliga a porta. Nenhum pacote é transmitido. Notificações são 
geradas.



  

Mitigação: CAM Flooding
Port Security

● Exemplo de configuração
– Switch(config)# interface f0/1

– Switch(config-if)# switchport mode access

– Switch(config-if)# switchport port-security

– Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5

– Switch(config-if)# switchport port-security mac-address stick

– Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown

● Observe que ao permitir definir a quantidade de 
endereços MAC por porta, não será possível esgotar a 
tabela CAM



  

IP Spoofing

● Maquina Alvo vs Destino
● “Roubo” do endereço IP da maquina alvo (cliente ou servidor)
● Três metodos

– Injeção de pacotes com o IP de um host existente

– Roubo do IP de um host existente usando source routing

– Injeção de pacotes com IP de hosts não existentes para realizar DoS

● Dois tipos (Cisco CCNA security):
– Nonblind: O atacante e o destino das comunicações estão na 

mesma rede

– Blind: O atacante está em uma rede diferente do destino



  

IP Spoofing

● Blind

Fonte: CCNA Security - Official Exam Certification Guide



  

IP Spoofing

● Noblind

Fonte: CCNA Security - Official Exam Certification Guide



  

IP Spoofing Remoto:
Como é possível?

● Fazer os com que os roteadores no caminho 
enviem o pacote para o atacante cujo o 
endereço de destino é o IP do alvo?

Atacante
10.0.0.x

Destino
192.168.0.1

Alvo
172.16.0.x



  

Nonblind: Como é possível?

● Resp: IP Source Routing
● Permite informar ao destino os roteadores que devem 

ser usados no caminho da resposta.
● IP packet option 3 ou 9

Option Number:
● 3: Loose Souce Routing (Sugere)
● 9: Strict source Routing (Define)

http://www.rhyshaden.com/ipdgram.htm



  

Management Plane

● Ataques de gerenciamento
– Telnet Session Hijacking (Roubo de sessão)

● Tecnologias disponíveis
– Passwords

– Privileges

– Role Based Access Control (RBAC)

– Management Plane Protection (MPP)

– ACL

– SSH

– SNMP



  

Conection Hijacking

● Para sequestrar (hijack) uma conexão de rede de uma 
máquina alvo, temos que ser capazes de direcionar o 
fluxo de tráfego da rede a partir da máquina alvo para 
nossa máquina. O passo seguinte é redirecionar os 
pacotes de dados em nível de kernel. Essa mudança 
de controle pode resultar na transferência de qualquer 
tipo de sessão do Sistema Operacional. Para tanto, 
um atacante poderia tomar o controle de uma sessão 
telnet após uma máquina alvo ter logado em um 
computador remoto como administrador. 



  

Management Plane

● Management Plane Protection (MPP)
– Permite controlar a origem do chamado “tráfego de 

gerenciamento” (ssh, telnet, snmp, http, etc..)
● Router# configure terminal
● Router(config)# ip cef
● Router(config)# control-plane host
● Router(config-cp-host)# management-interface 

fastethernet0/0 allow ssh



  

SSH
The Secure Shell



  

Desambiguação

● O protocolo
– SSH-1, SSH-2 (o que nós vamos falar)

● O cliente
– ssh (tudo minúsculo – pode ser SSH-1 ou SSH-2)

● Implementações (Servidores)
– Openssh

– F-Secure



  

SSH: Usos comuns

● Segurança: 
– SSH torna a comunicação imune aos seguintes ataques:

● Escuta da comunicação
● Man-in-the-middle
● Arp Spoofing
● Roubo de conexão
● Roubo de IP (Spoofing)

● Recursos de Segurança:
– Criptografia
– Autenticação por par de chaves
– Integridade



  

SSH: Usos comuns

● Execução de Comandos Remotos
– Permite que um usuário válido no sistema tenha 

acesso a um shell na máquina remota.

● Transferência de Arquivos segura
– Através dos protocolo SCP/SFTP é possível 

transferir arquivos entre 2 hosts.
● SCP: Somente transferência da arquivos e diretórios sem 

interativadade.
● SFTP: Além da transferencia de arquivos é possível 

interagir com o servidor, criando pasta, removendo 
arquivos, listando pastas, etc.



  

SSH: Usos comuns

● Acesso a Redes Remotas
– O com o ssh é possível estabelecer uma VPN, 

permitindo que usuários possam serviços em uma 
intranet (e-mail, servidor de arquivos, etc) utilizando 
o tunelamento de tráfego.

– É possível implementar uma VPN usando ssh + 
ppp.



  

SSH: Usos comuns

● Gerenciamento seguro
– Ataques de gerenciamento: Os ativos de rede de 

uma maneira geral precisam ser gerenciados, para 
isso é preciso que no ativo tenha um serviço em 
execução. Muitos destes serviços de 
gerenciamento se baseiam em http ou telnet. Que 
são protocolos que trabalham em texto claro.

– Com o ssh você pode criptografar dados destas 
conexões de transferir arquivos de configuração, 
executar aplicações gráficas, dentre outros. 



  

SSH: Usos comuns

● Proxy
– Existem alguma aplicações/serviços que não 

disponibilizam um protocolo criptografado, como 
por exemplo a maioria dos bancos de dados.

– O uso de SSH em conjunção com o proxy SOCKS 
pode fornecer uma comunicação criptografada para 
protocolos que não tenham essa funcionalidade.

– Exemplo GUI acessa via SQL servidor de Banco de 
Dados (Mysql).



  

SSH Service Overview

Fonte: http://docstore.mik.ua/orelly/networking_2ndEd/ssh/ch01_01.htm



  

Comunicação SSH

● Etapas da comunicação
– Informação da versão do protocolo

– Negociação da Chave compartilhada (Diffie-
Helman)

– Troca dos dados cifrados



  

O Problema da troca da chave

● A criptografia assimétrica é cara em termos de 
processamento, e é raramente usada para 
criptografar fluxos de comunicação em larga escala;

● O uso de criptografia simétrica para cifrar fluxos 
de comunicação traz consigo o risco da troca da 
chave onde um atacante escutando a conexão 
pode capturar a chave e ter acesso a todo o 
conteúdo do fluxo;

● Solução: Diffie-Hellman



  

Diffie-Hellman

● Permite a troca de chave em redes abertas

● A chave não transita na rede, ela é calculada 
usando uma série de operações matemáticas 
usando fatores primos trocados entre transmissor 
e receptor.

● Alice g^a mod p = A ; Bob g^b mod p = B

● Os fatores A e B são calculados usando números 
aleatórios. O requisito é que p seja primo e g é uma 
raiz primitiva de p. (mod = resto) 

● Funcionamento: https://pt.khanacademy.org/computing/computer-
science/cryptography/modern-crypt/v/diffie-hellman-key-exchange--part-2



  

Diffie-Hellman Funcionamento



  

Recursos do SSH
Autenticação por chaves publicas

● Identidade SSH: É um conjunto de bytes que 
permite o servidor autenticar o cliente.

● Par de Chaves
– Privada (deve ser deixada no cliente)

– Pública (deve ser enviada ao(s) servidor(es))

● Passos para o processo
– 1 – Criar o par de chaves (ssh-keygen)

– 2 – Transferir a chave pública para o servidor (ssh-
copy-id)

– 3 – Fazer a conexão (ssh ou scp)



  

Recursos do SSH
Agentes

● A criação de senha para acesso às chaves é 
opcional mas altamente recomendada.

● Existem situações onde o usuário deseja usar 
a autenticação por chaves para fazer um 
acesso “não interativo” a um servidor.

● O agente ssh pode guardar a chave na 
memória e fazer as operações quando 
necessário.



  

Recursos do SSH
Redirecionamento de Portas

● O redirecionamento de porta ocorre quando a aplicação 
ssh interage com outra aplicação de rede capturando as 
requisições do lado cliente e enviando para o servidor do 
outro lado através da conexão criptografada.

● Configuração: AllowTcpForwarding yes



  

Recursos do SSH
Redirecionamento de Portas

● Redirecionamento pode ser Local ou Remoto
● Local: A aplicação cliente está localizada do 

lado do cliente SSH
● Remoto: A aplicação servidora está localizada 

do lado do cliente SSH



  

Recursos do SSH
Redirecionamento de portas

● Exemplo “Bypassando” o firewall:  permitindo que um 
host de fora (E3) acesse um host (E1) na rede interna 
através do serviço ssh.
– Em E1:

– # ssh user@E3 -R  PORTA_REM:IP:PORTA-SERVICO
– Ex: ssh teste@192.168.100.45 -R 2222:127.0.0.1:22

– Em E3
– # ssh -p PORTA_REM user@E1
– Ex: ssh -p 2222 root@192.168.0.1

E1 E2

Internet E3
Ssh

S1
Firewall



  

Recursos do SSH
Tunelamento/VPN

● Tunelamento é o ato de transferir pacotes de 
um protocolo dentro de outro. 

● É isso que o Portforward faz! Mas somente para 
uma porta específica

● Com o ssh é possível criar uma interface virtual 
tipo TUN/TAP no sistema operacional e através 
destas, encaminhar todos os tipos de protocolos 
(TCP, UDP, ICMP, ARP, dentre outros).

● Interface TUN opera em nível 3 (Rede)
● Interface TAP opera em nível 2 (Enlace)



  

Recursos do SSH
Tunelamento/VPN

● Configuração
– PermitRootLogin yes ; só o root pode criar interfaces no sistema

– PermitTunnel yes

● Iniciando a conexão:
– # ssh -w 0:0 -o Tunnel=ethernet root@ip  

– Isso cria interfaces tap0 nos dois hosts(cliente e servidor) 

– Opções:

● -w local_tun:remote_tun
● -o Tunnel=ethernet estabelece o tipo de tunel (tun ou tap)

– Após esse passo é necessário setar o ip nas interfaces.



  

Algoritmos

Cópia de um arquivo de 5MB 
usando a implementação do ssh 
F-Secure SSH2 , de uma 
máquina Linux com 300MHz de 
Clock para uma Máquina Sparc 
100MHZ

Protocolos de Cifragem 
usados pelas diferentes 
implementações do SSH-2

Fonte:http://docstore.mik.ua/orelly/networking_2ndEd/ssh/ch03_09.htm



  

Ataques que o ssh não impede

● Analise de comportamento do tráfego
– Pode te dizer se a conexão está em uso.

● Quebra de Senha:
– Força Bruta/Roubo de Senha

– Considere o uso de chaves

● Ataque ao protocolo IP e TCP 
– SYN Flood

– Injeção de Pacotes (TCP RST)

– Mensagens ICMP irreais (TCP port unreacheable)



  

Conclusões

● Entender como os ataques são praticados ajuda o 
administrador de rede entender a efetividade das medidas de 
segurança;

● O uso de protocolos sem criptografia para gerencia remota 
dos ativos deve ser evitado sempre que possível.

● Os recursos de segurança disponíveis devem ser utilizados 
após uma analise de riscos de cada ambiente;

● O uso de equipamentos com configuração default introduz 
inúmeras vulnerabilidades no ambiente de rede.



  

FIM

mailto:user@E1
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