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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



  

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.



  

Serviços de Segurança
X.800

● Autenticação
● Controle de Acesso (Authorization)
● Confidencialidade dos Dados
● Integridade do Dados
● Irretratabilidade (Não repúdio)
● Disponibilidade*

* Propriedade do serviço mas deve só pode ser 
viabilizada através de serviços



  

Mecanismo x Serviços
(Revisão)

Fonte: Stallings (2013)



  

Ataques x Serviços



  

Serviços de Segurança em Redes

● Serviços de Segurança são implementados por 
mecanismos de segurança
– Firewall;

– IDS/IPS;

– VPN;

– Logs;

– Assinatura e Certificação Digital;

– Entre outros



  

Sistemas de Prevenção e Detecção de 
Intrusão



  

Roteiro

● IDS/IPS
● Módulos
● Arquitetura
● SNORT

– Funcionamento

– Instalação e Configuração

– Regras

– Considerações Finais



  

Sistemas de Detecção e Prevenção 
de Intrusos (IDS/IPS)

● IDS (Intrusion Detection System)

● “Refere-se a meios técnicos de descobrir em uma rede 
quando esta está tendo acessos não autorizados que podem 
indicar a ação de um cracker ou até mesmo funcionários mal 
intencionados” (Fonte: Wikipedia).

● Também detecta a presença de Malwares.

● Monitoram os campos de cabeçalhos e dados de todos os 
pacotes que trafegam na rede.

● Algumas tecnologias podem dificultar o uso de IDS, tais como 
IPSec (VPN), SSL (Secure Socket Layer).

● IPS: Capaz de impedir o tráfego malicioso (Problema: Falso 
positivo)



  

IDS vs Firewall

Permitido

IDS

Tráfego Legitimo

Tráfego Suspeito

Conexão

Firewall
Detectar

Responder

Analisar



  

Papel do IDS

● Coleta de informações
● Análise de informações
● Armazena informações
● Responde às atividades suspeitas



  

Tipos

● IDS
– IDS baseado em Host. (HIDS)

– IDS baseado em Rede. (NIDS)

– IDS híbrido.

● Tipos de IPS
– IDS baseado em Host.

– IDS baseado em Rede.

● Honeypots*



  

HIDS

● Acesso a arquivos;
● Integridade de arquivos;
● Varredura de portas;
● Modificação e privilégios de usuários;
● Processos do sistema;
● Execução de programas;
● Uso de CPU;
● Conexões.



  

NIDS

● Monitora o tráfego no segmento de rede.
● Interface de rede atuando no modo promíscuo.
● Detecção realizada com a captura de pacotes e 

análise dos cabeçalhos e conteúdos.



  

IDS/IPS Considerações

● Alto volume de Tráfego requer alto poder de 
processamento e I/O dos computadores que 
rodam o IDS

● No mundo real, pode-se verificar que a melhor 
estratégia é utilizar ambos os tipos para a 
proteção dos recursos da organização.

● Em servidores Web, NIDS são capazes de 
detectar SYN Flooding, IP spoofing, Teardrop e 
port scanning, mas somente um HIDS é capaz de 
detectar um Web defacement (pixação do site).



  

IDS - Módulos



  

IDS – Pré Processador

● Responsável por normalizar os pacotes
● Importante para o funcionamento das Regras
● Evitam que as regras sejam burladas
● Podem gerar alertas
● Ex: 

– Pacotes HTTP iso 8859 x unicode

– Remontagem de pacotes fragmentados



  

IDS – Mecanismo de Detecção

● Recebe os dados vindos do pré-processador e 
compara com um conjunto de regras de 
ataques conhecidos.

● Assinatura x Regras
● Assinatura: comportamento
● Regra: representação do comportamento
● Quando o tráfego se encaixa em uma regra ele 

é enviado ao processador de alerta;



  

Criação de Regras

● Criação de regras permitem a geração de 
alertas a partir de um tráfego específico.

● Analise do tráfego malicioso através de 
ferramentas como sniffers e honeypots*

● Identificar a assinatura (comportamento) do 
tráfego. 
– IP e Porta de origem protocolo e conteúdo do 

pacote, etc.



  

IDS – Processador de Alertas

● Responsável por decidir se o alerta é válido
● Trabalho com outras informações além do 

tráfego.
● Exemplo:

– O pacote é de exploração de uma vulnerabilidade 
que não existe no sistema destino

● Problema: falso positivo



  

IDS - Aprendizado

● Consiste em se medir o comportamento do 
ambiente antes de se considerar os alertas

● Objetivos:
– Diminuir os falso positivos

– Melhorar as regras



  

Arquitetura IDS na Rede

SW X

● In-Line
– Todo o trafego da rede 

passa pelo IDS;

– Pode virar gargalo

– Placas rede com bypass

– Necessário quando IPS

– Elemento crítico da rede

● Out-of-Band
– Necessidade de porta 

espelhada no switch

– Pode falhar

WWWIDS SW X WWW

IDS

TRAFEGO DE REDE TRAFEGO DE REDE



  

Estudo de Caso: SNORT



  

SNORT

● Ferramenta desenvolvida por Martin Roesch;
● Software Livre;
● Desenvolvido em C
● Analisa tanto o cabeçalho quanto o conteúdo 

do pacote
● Pode trabalhar de três formas

– Sniffer, Packet Logger, NIDS



  

SNORT



  

SNORT Vantagens
● Extremamente flexível:

– Algoritmos de inspeção baseados em regras.
– Sem falsos positivos inerentes.
– Controle total do refinamento das regras. 

● Metodologias de detecção multi-dimensional:
– Assinaturas (impressões digitais) do ataque.
– Anomalias no protocolo.
– Anomalias no comportamento. 

● Imensa adoção (comunidade SNORT):
– Dezenas de milhares de instalações
– Algumas das maiores empresas do mundo (Microsoft, Intel, PWC)
– Milhares de contribuidores fazendo regras para novas 

vulnerabilidades. 
● Infra-estrutura de suporte da comunidade open source:

– Rápida respostas às ameaças.
– Velocidade de inovação.
– Velocidade de refinamento. 



  

SNORT – Suporte
Arquitetura X SO



  

SNORT - Funcionamento

● Coloca a(s) placa(s) de rede do sistema em modo 
promiscuo.
– Modo promiscuo: colota todos os pacotes que passam 

pela placa de rede;

– Modo “Normal”: coleta somente os pacotes com 
endereço MAC igual ao da placa, e pacote com MAC de 
broadcast.

● Configuração de alerta através de Regras.
– Regras: Assinaturas de ataques conhecidos.

● Ex: Port Scannig, Buffer Overflow, Verificação de SMB

● Pode enviar alertas em tempo real



  

 SNORT - Subsistemas

● Decodificador de pacote;
● Engenharia de Detecção;
● Subsistema de logs e alerta. 



  

Instalação do Snort

No Gateway CentOS execute:

# wget http://www.boscojr.com/possegredes/snort.sh

A instalação vai perguntar pela home net

Coloque 192.168.0.0/24

Home Net é a rede que deve ser protegida



  

 SNORT - Subsistemas

● Decodificador de pacote;
● Engenharia de Detecção;
● Subsistema de logs e alerta. 



  

Teste do Snort

● Terminal 1
– # tail f /var/log/snort/alerts

● Terminal 2: Alerta de Port scanning (Use o aplicativo nmap)
# yum install nmap
# nmap sS SEU_IP

Agora verifique os alertas

● Terminal 2: Alerta de Ping Flood
– # ping f SEU_IP

Agora verifique novamente os alertas



  

Regras

● Criação de regras permitem a geração de 
alertas a partir de um tráfego específco.

● O snort vem com várias regras que devem ser 
constantemente atualizadas. Existem serviços 
pagos e gratuitos que oferecem essas regras.

● E possível criar regras para o snort. As regras 
ficam normalmente em /etc/snort/rules

● Referência:
http://www.intruders.com.br/artigos/snoc_criando_regras_snort_v02.pdf



  

Regras

● Passo 1: Analisar o trafego malicioso 

– Ferramentas: Sniffer, Honeypots

● Passo 2: Identificar a assinatura do trafego

– Assinatura: 
● Porta e IP de origem ou destino
● Conteúdo

● Passo 3: Criar a regra



  

Passo 1: Capturar o Tráfego



  

Passo 2: Identificar a assinatura

80 06 16 1C



  

Passo 3: Criação de Regras
● As regras do snort tem o seguinte formato:

<tipo_de_alerta> <protocolo> <rede_origem> <porta_origem> ->

<rede_destino> <porta_destino> (opções)

● Edite o arquivo /etc/snort/rules/icmp.rules
# sudo nano /etc/snort/rules/icmp.rules 

● Vá até a ultima linha e digite:
alert icmp any any -> any any (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"PERIGO!!";sid:11;)

● Salve o arquivo:
● Reinicie o Snort:

# /etc/init.d/snort restart
● Testando a regra (Peça a um colega para executar): 

– # ping p '8006161C' IP_DO_HOST

● Verifique no arquivo de alertas se existe um alerta (PERIGO)



  

Conclusões

● A IDS/IPS não garante por si só a segurança. 
Ele é um mecanismo de segurança, e para ser 
eficiente deve ser usado em conjunto com 
outras ferramentas.

● O SNORT tem a sua segurança baseada nas 
regras, então mantenha as regras atualizadas.



  

Virtual Private Networks e o protocolo IPSEC
João Bosco Teixeira Junior



  

VPN



  

Roteiro

● Introdução
● Requisitos
● Aplicações
● Tunelamento
● Protocolos



  

Introdução

● VPN é uma tecnologia de rede que permite 
estender uma rede privada através de uma 
rede pública (internet);

● Permite que computadores troquem 
informações através da rede pública como se 
estivessem em uma rede privada;

● Permite que funcionários possam acessar a 
rede da empresa de qualquer lugar, como 
também permite a conexão de duas redes de 
uma mesma empresa usando a rede pública.



  

Requisitos Básicos

●  Autenticação de Usuários: 
– Verificação da identidade do usuário, restringindo o acesso às pessoas autorizadas. 
– Auditoria, informações de acessos efetuados - quem acessou, o quê e quando foi 

acessado.

● Gerenciamento de Endereço: 
– O endereço do cliente na sua rede privada não deve ser divulgado

● Criptografia de Dados:  
– Caso sejam interceptados por usuários não autorizados, não deverão ser 

decodificados, garantindo a privacidade da informação.

● Gerenciamento de Chaves: 
– A chave deve ser compartilhada exclusivamente entre as partes envolvidas e 

– Deve haver troca periódica

● Suporte a Múltiplos Protocolos:
– Existem uma ampla gama de protocolo hoje na internet, uma VPN deve ser 

transparente para esses protocolos



  

Aplicações

● Acesso a rede remota via internet
– Autenticação pode ser por senha, certificado, 

token, biometria, ou ainda usar 2 fatores.



  

Aplicações

● Conexão de LANS via Internet
– Autenticação pode ser por senha ou certificado.



  

Aplicações

● Conexão de Computadores numa intranet



  

Tunelamento

● É o processo de encapsular um protocolo dentro de outro;

● Em VPNs antes de fazer o tunelamento o pacote que será 
transportado é criptografado e em seguida encapsulado.



  

Protocolos comumente usados em 
VPNs

● Nível 2
– PPTP (Microsoft)

– L2TP (IETF)

– L2F (Cisco)

● Nível 3
– IPSEC (IETF)



  

IPSEC
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Motivação

● O IPSec surgiu da necessidade de fornecer 
segurança no nível IP;

● Cada vez mais transações são feitas através 
da internet;

● Crescimento dos prejúizos com ataques 
cibernéticos;

● Alto custo para inserir segurança nas 
aplicações existentes.



  

Histórico

● Desenvolvido pelo IETF desde 1992;
● Primeira versão lançada em 1995;
● Lançamento de uma versão melhorada em 

1998, com gerenciamento dinâmico dos 
parâmetros de segurança (IKE);



  

Problemas do Protocolo IP

● Não autenticação dos participantes da 
comunicação;

● Falta de integridade dos pacotes;
● Sigilo dos dados (Escuta não autorizada).



  

Protocolo IP



  

Cabeçalho IP
● Versão (4 bits) : 4 p/ IPv4
● Tamanho do cabeçalho – IHL:  (4 bits) x 32 bits é 

sempre igual ou maior que 5.
● TOS (8 bits):

– DSCP: 6 bits – Usado para QoS
– ECN: 2 bits – Notificação de Congestão da rede. 

Objetiva evitar perda de pacotes.

● Tamanho total do pacote em bytes incluindo o 
cabeçalho (16 bits) – tamanho máximo do pacote 
65535.

● Identificador do pacote (16 bits): usado para 
identificar os pedaços de um datagrama IP 
fragmentado.

● Flags (3 bits)
– Bit 1: Reservado e deve ser zero
– Bit 2: Se 1, Não fragmentar (DF)
– Bit 3: Indica que o pacote é um fragmento

● Offset (13 bits) indica o ofset do fragmento atual 
em relação ao datagrama original, deve ser 
multiplicado por 8 bytes,

● TTL do pacote (8 bits)
● Protocolo encapsulado (8 bits) 

– ICMP (1), TCP (6) 

– Checksum do cabeçalho IP (16 bits)Endereço de 
Origem (32 bits)

● Endereço de destino (32 bits)
● Opções (32 bits): somente usado se IHL > 5
● Dados (0-65515 bytes)



  

IPSec

● IP Security Protocol
– Projetado pelo IETF para resolver os problemas de 

segurança do IPv4. 

● Problemas Resolvidos
– Autenticação: É possível garantir a origem dos 

dados;

– Integridade: É possível garantir que os pacotes não 
foram modificados;

– Privacidade: É possível garantir que os dados 
serão acessados somente aplicações autorizadas.



  

Conceitos

● AH – Autentication Header  - RFC 2402
– Responsável por prover integridade.

● ESP – Encapsulating Security Payload – RFC2406
– É o “envelope”  onde é carregado os dados cifrados além 

das informações de autenticação. Responsável Prover 
privacidade(criptografia) e/ou integridade do pacote.

● IKE – Internet Key Exchange – RFC2407/8/9
– Prover Autenticação mutua e Troca de chaves para 

Security Association (conexão simplex).

– ISAKMP (Internet Security Association and Key 
Management Protocol)



  

Conceitos
Security Association (SA)

● SA é o estabelecimento de parâmetros de segurança para 
troca de informação. Pode ser entendido como uma conexão 
simplex (uma direção). O SA é iniciado pelo remetente da 
informação. Uma conexão bi-direcional é suportada por dois 
SA's.

● Cada SA envolve: Chave, Algoritmo, Serviços de Segurança 
(Autenticação e/ou criptografia), Número Sequencial, ID do 
interlocutor (outro lado da comunicação)

● SPI (Security Parameter Index)
– Para decidir qual proteção deve ser dada para um pacote de saída, 

IPSec usa o SPI, um índice para o Security Association Database 
(SADB), juntamente com o endereço de destino no cabeçalho do 
pacote, que identificam juntos uma SA para esse pacote. Um 
procedimento semelhante é realizado para um pacote de entrada, 
onde IPsec procura o algoritmo para decodificação e chaves no SADB.



  

Security Association Database

● O SA Database fica no remetente da informação e 
tem os seguintes parâmetros para o destinatário:
– SPI

– Chave

– Algoritmo

– Número sequencial

● O SPI do pacote recebido no destinatário diz a ele 
onde procurar pelas informações necessárias para 
processar o pacote.



  

Security Policy Database

● O banco de dados especifica os pacotes que 
serão:
– Descartados (dropados)

– Encaminhados ou aceitos com proteção (IPSEC)

– Encaminhados  ou aceitos sem proteção

– Cifrados ou terão a sua integridade protegida

● A decisão pode ser tomada com base no 
endereço IP (origem ou destino), protocolo ou 
cabeçalho IP.



  

Modos de funcionamento do IPSec

● Transporte: ideal para segurança FIM a FIM
● Túnel: Projetado para proteger a comunicação 

somente em parte do caminho mas pode ser 
usada em todo o caminho.

● O modo túnel requer cabeçalho adicional.
● Conexões de Firewall para Firewall usarão o 

modo túnel.



  

Modos de Funcionamento do IPSec



  

Modos de operação do IPSec
Modo Transporte

Fonte: http://www.tcpipguide.com/free/t_IPSecModesTransportandTunnel-2.htm



  

Modos de operação do IPSec
Modo Túnel

Fonte: http://www.tcpipguide.com/free/t_IPSecModesTransportandTunnel-2.htm



  

AH – Authentication Header

● Next Header (1 byte) : específica o protocolo que está sendo transportado. 
Ex: 6 para TCP;

● Payload Length (1 byte): Tamanho do header x 32 bits  Não inclui os 
primeiros 8 bits;

● 2 bytes reservados;
● SPI (4 bytes): Já explicado!
● Sequence Number (4 bytes): Definido pelo HA. Protege contra ataque de 

injeção de tráfego;
● Dados de autenticação do pacote (tamanho variável).

Fonte: www.cisco.com IP Security

http://www.cisco.com/


  

Tratamento dos campos no 
cabeçalho do pacote

● Ao trafegar na rede, o pacote,  sofre 
modificação em alguns campos. Sendo assim, 
esses campos não devem ser incluídos na 
checagem de integridade. São eles:
– Tipo do Serviço (TOS)

– Fragment Offset

– Time to Live

– Checksum do Cabeçalho



  

ESP Header

Fonte:
http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/ac174/ac197/about_cisco_ipj_archive_article09186a00800c830b.html

● SPI (32 Bits): Já explicado!
● Sequence Number (32 bits): Valor 

incrementado
● Payload Data (variable): dados do 

pacote ou segmento protegidos por 
criptografia.

● Padding (0-255 bytes): Dependendo 
da criptografia usada, bytes extras 
(preenchimento) podem ser 
necessários.

● Pad Length (8 bits): Indica o número de bytes usados no preenchimento. Cifrado.
● Next Header (8 bits): Indica o tipo de dado pode ser um protocolo de nível mais alto 

como TCP
● Authentication Data (tamanho variável): Deve ter um tamanho multiplo de 4 bytes. 

Contém a informação de checagem de integridade gerada de todo o cabeçalho, menos 
o campo Authentication Data.

● Os campos Pyload Data, Padding, Padding length e Next header são cifrados.

http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/ac174/ac197/about_cisco_ipj_archive_article09186a00800c830b.html


  

AH vs ESP

● AH prover somente integridade
● ESP prover intergridade e/ou privacidade
● AH protege o cabeçalho IP
● ESP protege somente o que está após o 

cabeçalho ESP
● AH permite que equipamentos intermediários 

olhem a portas da camada 4.



  

Gerenciamento de Chaves

● Manual: Configuração das chaves nos hosts 
por parte do administrador do sistema. Pode 
ser usada em ambientes pequenos e estáticos.

● Automático: Um sistema é responsável pela 
criação de chaves para SA's sob demanda, 
facilitando o seu uso em grandes redes. É um 
sistema mais difícil de configurar e requer 
software extra.



  

Internet Key Exchange (IKE)
RFC 2409

● É protocolo padrão para gerenciamento  automatizado 
de chaves no IPSec, usado para setar a SA.

● Tem duas versões IKE (1998) e IKEv2 (2005)
● Prover uma interface para: autenticar os peers IPSec,  

negociar os serviços de segurança e gerar as chaves 
compartilhadas;

● Foi definida em 1998 pelo IETF em 3 documentos:
– RFC 2407: DOI – Domain of Interpretation 

– RFC 2408: ISAKMP (Internet Security Association & Key 
Management Protocol) – 

– RFC 2409: Internet Key Exchange



  

IKE Fases

● Fase 1: Prover autenticação mutua ou prova de 
identidade e estabelece uma chave de sessão. 
– É feito usando o ISAKMP

● Fase 2: O SA é negociado.
– Permite vários SA's para a mesma negociação de 

chaves.

– SA para ESP ou AH 



  

IKE fase 1

● Aggressive Mode – 3 mensagens são usadas 
para autenticação mutual e troca da chave;

● Main Mode – usa 6 mensagens para como no 
modo anterior mas também permite esconder a 
identificação dos endpoints além de permitir 
negociar os parâmetros de criptografia.



  

IKE Fase 1 - Modos

Fonte:
https://supportforums.cisco.com/document/31741/main-mode-vs-aggressive-mode



  

IKE Fase 1 – Main Mode

● A primeira troca entre os nós (initiator e responder), estabelece a 
política de segurança básica; o initiator propõe os algoritmos de 
criptografia e de autenticação que está disposto a usar.

● O initiator envia uma ou mais propostas, essas definem que 
protocolos de criptografia e autenticação são aceitáveis, tempo de 
vida da chave dentre outros aspectos. Várias propostas podem ser 
enviadas em uma única oferta (1). O responder escolhe a proposta 
adequada e envia para o iniciador (2). 

● A próxima negociação estabelece as chaves públicas Diffie-Hellman 
e outros dados.  (3,4 ).  A partir deste momento toda comunicação é 
cifrada.

● A terceira troca autentica a sessão ISAKMP (Troca de ID e Hashs 
entre os nós) (5, 6). 

● Uma vez que o SA é estabelecido, A negociação IPSEC começa 
(Fase 2);



  

IKE Fase 1 - Main Mode



  

IKE Fase 1 – Aggressive Mode

● A negociação é feita em 3 pacotes
● O initiator envia os dados necessários para fechar o 

SA, ID e inicia a troca de chaves (1);
● O responder confirma os dados da SA, o seu IDir, e o 

seu HASH_R (2);
● O initiator autentica o responder e envia IDii para o 

responder (3);
● O responder autentica o initiator e o SA é estabelecido;
● A negociação é mais rápida mas a troca de ID é feita 

em texto claro;



  

IKE Fase 1 - Aggressive Mode



  

Fase 1 – Tipos de Chaves

● PSK (pre-shared secret key)
● Par de chaves
● Certificados



  

Prova de Identidade
(Proof of Identity)

● A ideia é mostra que o remetente sabe algo 
que prova quem ele é
– PSK (senha pré compartilhada)

– Chave privada

● A prova é um HASH da Senha, números 
gerados durante a troca diffie-helman, escolha 
de algoritmos criptográficos e cookies 
(números pseudo randômicos);



  

Negociação dos Parâmetros de 
criptografia

● Initiator propo  ao ẽ responder uma gama de 
algoritmos e B escolhe:

● Para criptografia:
–  DES, 3DES, IDEA

● Geração do Hash: 
– MD5, SHA-1

● Autenticação:
– MAC (Message authentication code), RSA, DSS



  

IKE Fase 2
Estabelecendo o IPSec SA

● X – Par de cookies gerados na Fase 1
● Y – Número de 32 bits único para estabelecimento da Fase 2
● CP – Parâmetros de criptografia
● Tráfego – Descrição do Tráfego (Endereços IPS, portas alocadas protocolos 

permitidos)
● Nonce: Número randômico



  

Referencias

● Rede Privada Virtual – RNP por Liou Kuo Chin 
– https://www.rnp.br/newsgen/9811/vpn.html
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● IPsec: a technical overview por Ghislaine Labouret 
– http://www.hsc.fr/ressources/articles/ipsec-tech/index.html.en

● An Illustrated Guide to IPsec por Steve Friedl
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LAB : IPSEC
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