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Licença de uso e atribuição

Todo o material aqui disponível pode, posteriormente, ser utilizado sob 
os termos da:

Creative Commons License: 
Atribuição - Uso não comercial - Permanência da Licença

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Sistemas de Prevenção de Intrusão

 Sistema de Detecção de Intrusos
◦ Monitoramento e Identificação de comportamento 

malicioso
◦ Analogia com um sistema de alarmes
◦ Sistema “passivo”

 Sistema de Prevenção de Intrusos
◦ Ação incisiva ao receber alertas do IDS
◦ Contenção da intrusão, impede/reduz o dano
◦ Invés de disparar o alarme, aciona a trava
◦ Sistema “ativo”



4

Sistemas de Prevenção de Intrusão
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Detecção e Prevenção Integradas

 Solução de detecção e prevenção de 
intrusos integradas em um sistema: IPS

 Pontos de atenção:
◦ Segurança do próprio IPS (funções críticas)
◦ Falsos positivos e Falsos negativos
◦ Desempenho do sistema (inline)
◦ Privacidade dos usuários
◦ Comunicação das ações de contenção
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Detecção e Prevenção Integradas

 Exemplo de impacto no desempenho:

Fonte: http://viaipe.rnp.br 
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Coleta de Evidências

 Norma Complementar nº 21/IN01/DSIC/GSIPR, 
Estabelece as Diretrizes para o Registro de 
Eventos, Coleta e Preservação de Evidências 
de Incidentes de Segurança em Redes nos 
órgãos e entidades da APF, direta e indireta

 RFC 3227 - Guidelines for Evidence Collection 
and Archiving

 LEI Nº 12.965/2014 - guarda e a 
disponibilização dos registros de conexão e 
de acesso
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Coleta de Evidências

 Formatos:
◦ SYSLOG:

 Sistema de registro de eventos (padrão no 
GNU/Linux)

 Recursos (facilities)
 Prioridades

 Etiquetagem: alert, crit, emerg…

◦ JSON
◦ SQL

 Captura de tráfego
 Privacidade versus evidências/traces
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Estratégias de Contenção

 Diversas estratégias
 Depende:
◦ Tecnologias utilizadas (ex: Firewall, switch, NAC, 

scripts de bloqueio)
◦ Modelo de implantação (inline, mirror)
◦ Perfil de tráfego
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Estratégias de Contenção

 Exemplo 1: máquina infectada
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Estratégias de Contenção

 Exemplo 2: ataque DoS
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Estratégias de Contenção

 Cancelamento da conexão em andamento (ex: envio 
de pacotes TCP RST);

 Bloqueio do host atacante através da configuração 
de regras de Firewall;

 Limitação de banda e requisições do atacante (rate-
limit);

 Redirecionamento de tráfego para VLAN de 
quarentena para máquinas internas comprometidas;

 Redirecionamento do tráfego para sistemas de 
“honeypot” para estudar o ataque;

 Limpeza do tráfego removendo partes maliciosas do 
fluxo de dados;
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Requisitos para contenção

 Quarentena, Honeypot
◦ MAC based VLAN, Policy Based Routing, Network 

Address Translation
 Rate-limit
◦ Traffic Shapping, QoS

 Bloqueio, Reset
◦ Geração de pacotes de reset (TCP RST, ICMP, UDP?)

 ICMP Blind Connection Reset Attack*
◦ Bloqueio mais próximo da origem

 BGP FlowSpec
◦ Tratamento de IP-Spoofing

* Também aplicável em ataques throughput-reduction e performance-degrading
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Soluções de Mercado

 Fortigate/Fortinet (Intrusion Protection)
 Palo Alto (Threat Prevention / WildFire)
 Cisco (Firepower)
 Comparativos NSS Labs e Gartner
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Exercício de fixação 1

 Quais os tipos de ação de prevenção que 
podem ser adotadas pelo IPS?

 Considerando um sistema IDS espelhado, 
quais os desafios para torná-lo um IPS?
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Ferramentas de Auditoria
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Ferramentas de auditoria

 Utilizadas no processo de troubleshooting, 
debug ou auditoria da infraestrutura

 Mecanismo Passivo vs Ativo
 Exemplos:
◦ Teste de conectividade/aplicação
◦ Análise de tráfego
◦ Varredura de rede
◦ Auditar mecanismo de autenticação
◦ Levantamento de vulnerabilidades
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Nmap
 Ferramenta de varredura de vulnerabilidades

● http://nmap.org 
 Suporta diversos tipos de scan
 Verificação de S.O. e versão de software
 Engine de Scripts adicionais

● https://svn.nmap.org/nmap/scripts/
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Nmap
 Escolha de portas:

● -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080
 Temporização / agressividade do scan:

● -T5, -T4, …, -T0
 Versão dos serviços:

● -sV
 Descoberta de hosts

● -P0 (sem descoberta), -PS (TCP SYN), -PA (TCP 
ACK), -PU (UDP)
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Nmap

 Scan com TCP Syn e detecção de versão:

 Scan de uma faixa de rede, sem ping, pelos serviços mais comuns:

 Scan de portas específicas (TCP e UDP), modo rápido e com detecção de 
versões e SO:

# nmap -sV -PS 22,80,3306,8888 192.0.2.3

# nmap -P0 192.0.2.30-140 198.51.100.0/24

# nmap -A -T4 -sS -sU -p 53,161,443,25 exemplo.com
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Nmap
 Utilização de script NSE para heartbleed:

# nmap -p T:443,25,465,587,143,110,993,995 \
   --script ssl-heartbleed --script-trace 192.0.2.0/24
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Hping3

 Ferramenta bastante útil para testes de 
rede e segurança

 Suporta envio de pacotes ICMP, UDP e TCP
 Útil para ambientes com firewall e bloqueios 

convencionais (ex: ping, traceroute)
 Utilizado também para testes de IP spoofing
 Exemplo básico:

sudo hping3 -S -p 443 -c 10 mail.google.com
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Hping IP Spoofing

Estatísticas do NIC.br 
(GTER 36)

 IP Spoofing
● UDP e TCP 

(blind e nonblind)

 Falsificação do endereço de 
origem

 Casos de uso:
● Impedir identificação de 

ataques
● Negação de serviço
● Ataques de amplificação

 Recomendações: BCP 38 / 
uRPF
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Hping
 IP Spoofing

● Falsificação para endereço específico:

● Falsificação para endereço aleatório:

● Origem=Destino (ataques “Land”):

sudo hping3 -a 192.0.2.99 -S -p 443 -c 10 destino.com

sudo hping3 --rand-source -S -p 443 -c 10 destino.com

sudo hping3 -S -s 443 -p 443 -a 10.0.0.1 10.0.0.1
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Hping
 Synflood

 PortScan

◦ OBS: É possível fazer scan com ip spoofed!
 Traceroute com TCP

sudo hping3 --rand-source -S -p 443 -i u10000 vitima.com

sudo hping3 -I eth0 --scan 20-25,80,443 -S alvo.com

sudo hping3 -S -p 443 --traceroute destino.com
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Hydra

 Usada para ataques 
de brute-force e dicionário

 Instalação simplificada
◦ sudo apt-get install hydra

 Diversos protocolos:
◦ AFP, Cisco AAA, Cisco auth, Cisco enable, CVS, Firebird, FTP, 

HTTP-FORM-GET,  HTTP-FORM-POST, HTTP-GET, HTTP-HEAD, 
HTTP-PROXY, HTTPS-FORM-GET, HTTPS-FORM-POST, HTTPS-GET, 
HTTPS-HEAD, HTTP-Proxy, ICQ, IMAP, IRC, LDAP, MS-SQL, MYSQL, 
NCP, NNTP, Oracle Listener, Oracle SID, Oracle, PC-Anywhere, 
PCNFS, POP3, POSTGRES, RDP, Rexec, Rlogin, Rsh, SAP/R3, SIP, 
SMB, SMTP, SMTP Enum, SNMP, SOCKS5, SSH (v1 and v2), 
Subversion, Teamspeak (TS2), Telnet, VMware-Auth, VNC e XMPP
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Hydra

 Exemplos de uso:

 Exemplo SSH:
◦ seq 1 300 > /tmp/pass.txt
◦ hydra -l root -P /tmp/pass.txt ssh://192.168.100.200
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Exercício de fixação 2

 Quais tipos de ataques podem ser 
realizados com as ferramentas 
apresentada?

 O que são mecanismos de evasão? Como as 
ferramentas apresentadas tratam isso?
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Uso de SDN na contenção de ataques
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SDN potencializa as contramedidas

 Flexibilidade e Programabilidade da rede
 API padronizada
 Diversidade de aplicações sobre o Network OS, 

integração entre sistemas e camadas
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Ações disponíveis no OpenFlow

Protocolo/Tipo Comportamento Alvo
<vazio> Descarte Descartar o pacote

Port Encaminha 
Queue Modifica Queue-ID - modifica o pacote de fila (set_queue:queue-id)

Ethernet
Modifica
Strip VLAN ID - Remove a tag de vlan (strip_vlan)

IPv4 Modifica

TCP/UDP Modifica

(output:port), onde port pode ser:

PORT-ID: encaminha para porta específica
ALL: encaminha para todas as portas exceto porta de origem 
INGRESS: envia para porta de entrada
CONTROLLER: envia para o controlador
TABLE: re-injeta o pacote para processamento novamente
LOCAL: envia para o S.O.
FLOOD: envia para todas as portas exceto a porta de entrada
NORMAL: reprocessa o pacote na pilha de rede convencional

MAC de origem (mod_dl_src:mac)
MAC de destino (mod_dl_dst:mac)
VLAN ID (mod_vlan_vid:vlan_vid)
Prioridade VLAN (mod_vlan_pcp:vlan_pcp)

IP de origem (mod_nw_src:ip)
IP de destino (mod_nw_dst:ip)
Tipo de serviço ToS (mod_nw_tos:tos)

Porta de origem (mod_tp_src:port)
Porta de destino (mod_tp_dst:port)
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Mecanismos de contenção em OF

 Bloqueio de host: para realizar o bloqueio de um host através 
de regra Openflow, a aplicação pode enviar uma mensagem de 
FlowMod (modificação de fluxo) com o parâmetro actions vazio;

 VLAN de quarentena: para realizar a contenção de um host por 
meio de um isolamento de quarentena via regra Openflow, a 
aplicação pode enviar uma mensagem de FlowMod 
(modificação e fluxo) com o parâmetro actions contendo o 
comando mod_vlan_vid:vlan_vid;

 Redirecionamento de tráfego: para realizar o redirecionamento 
de um host via regra Openflow, a aplicação pode enviar uma 
mensagem de FlowMod (modificação e fluxo) com o parâmetro 
actions contendo o comando mod_nw_dst:ip (redirecionamento 
em em camada 3) ou mod_dl_dst:mac (para redirecionamento 
em camada 2).
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Mecanismos de contenção em OF

 Exemplo: quarentena
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Desafios da contenção em SDN/OF

 Tabela de fluxos não armazena estado
 Ações que dependem de comunicação com 

o controlador (e.g. Packet Out)
 Limitações de campos de ação no OF 1.0
 Plano de gerencia (e.g. criação de filas)
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Exercício de Fixação 3

 Como o Controlador SDN pode implantar 
uma técnica de contenção baseada em 
quarentena?

 Como o Controlador SDN pode implantar 
uma técnica de contenção baseada em 
cancelamento da conexão TCP?
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Prática 04

Neste laboratório será realizado a configuração de ações de contenção 
através do controlador SDN a partir dos alertas que são identificados pelo 
IDS. As ações de contenção ocorrerão de forma diferenciada para hosts 
intrusos internos e externos: para hosts externos a contenção se dará pelo 
simples bloqueio, ao passo que para hosts  internos a contenção será 
realizada através de quarentena do host. A topologia utilizada neste 
laboratório é a mesma anterior, conforme Figura 5.4.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36

