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Resumo 

 

A segurança informática, que surge da necessidade de várias organizações em 

salvaguardar os seus ativos de forma segura, tem vindo a ser entendida nos últimos anos como 

sendo fulcral para a continuidade dos seus negócios. Esta consciência surge do facto de, com 

tendência crescente, os ativos dessas mesmas organizações se encontrarem no meio digital. 

Adicionalmente, os ataques informáticos (ações que se traduzem na tentativa de exploração de 

vulnerabilidades de sistemas, com fins maliciosos, para poder tirar partido dos mesmos) têm 

vindo a sofrer uma evolução ao longo do tempo tanto em número como em sofisticação. Perante 

estas duas situações (necessidade de segurança dos ativos das organizações e existência de 

ameaças à sua integridade e confidencialidade) existe a necessidade de se estudarem e 

desenvolverem ferramentas eficazes que permitam o controlo / monitorização destes ativos. 

Um desses exemplos é a tecnologia SIEM (Security Information and Event Management), que 

consiste numa ferramenta que permite a monitorização, gestão e armazenamento em tempo-

real de eventos gerados dentro de uma determinada rede.  

As ciências forenses, por sua vez, como ciência interdisciplinar, recorrem à área do 

digital quando se pretende tirar partido de sistemas de informação, processamento e/ou 

comunicação para assegurar a idoneidade de um determinado processo, obtendo um ou mais 

vestígios que poderão constituir prova condenatória ou absolutória. Ao conjunto de 

procedimentos realizados sobre um determinado sistema com o objetivo de recolher, preservar 

e analisar a informação dá-se o nome de análise digital forense. 

Atualmente, existem algumas soluções que permitem a análise forense na tecnologia 

SIEM, contudo, por motivos de conformidade legal a mesma não pode ser usada como vestígio 

no meio jurídico, uma vez que não obedece aos requisitos estabelecidos para legislação em 

vigor e portanto, a sua utilidade pode ser colocada em causa. 

Os objetivos deste trabalho são: realizar o levantamento de requisitos legais e 

procedimentais que permitam o uso de um mecanismo de armazenamento de logs ou registos 

de forma segura e dotar o SIEM ArcSight de mecanismos que permitam o uso desses registos 

para fins forenses. 

Como estratégia de validação é realizada a prova de conceito da arquitetura apresentada 

neste trabalho, usando para tal componentes da tecnologia SIEM ArcSight e outras que se 

consideraram relevantes para o cumprimento do objetivo proposto. 

Palavras-chave: Segurança; Forense; SIEM; Conformidade; tolerância, Faltas 



Abstract 

 

Security Information, which arises from the necessity of several organizations protect 

their assets it has been understood, in the last years, as being crucial for the continuity of their 

businesses. This awareness arises from the fact that the assets of these organizations are more 

and more in the digital format. Cyber-attacks (attempts to exploit vulnerabilities of the systems, 

with malicious purpose, to take advantage of them) have undergone an evolution over time 

both in number and in sophistication. Given these two divergent situations (the organizations 

need for asset security and the existence of threats to its integrity and confidentiality), there is 

a clearly necessity in studying and developing effective tools to control / monitor these assets. 

One of these tools are SIEMs (System Information and Event Management), that are systems 

which allow the real-time motorization and management of all events that occur within a 

network. 

Forensic sciences, as an interdisciplinary science, turn to digital area when there are the 

necessity to take advantage of yours information, processing and / or communication systems 

to ensure the suitability of a particular process, obtaining one or more traces that may afford 

evidence conviction or acquittal. The set of procedures performed on a particular system in 

order to collect, preserve and analyze information have the name of digital forensic analysis. 

Currently, there are some solutions that enable forensic analysis in SIEM technology, 

however, for legal compliance reasons, it can’t be used as a trace in the legal environment 

because it does not meet the requirements for legislation and therefore its utility can be placed 

in question. 

The main objectives of this paper are: survey legal and procedural requirements that 

allow the use of a log storage or securely records mechanism and provide ArcSight SIEM with 

the mechanisms to use records for forensic purposes. 

As validation strategy, it was done the proof of concept of the presented methodology 

in this work, using some components of ArcSight SIEM technology and others that may be 

considered relevant for the fulfillment of the proposed objective. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1  Descrição do trabalho 

 

A Segurança Informática tem vindo ao longo dos últimos anos a ser entendida por várias 

empresas / organizações como sendo fulcral para a continuidade dos seus negócios. Esta 

consciência surge do facto de, com tendência crescente, os ativos dessas mesmas organizações 

se encontrarem no meio digital. Assim, as consequências de uma possível perda / destruição 

desses ativos poderão atingir impactos, desde avultadas perdas financeiras até mesmo, em 

casos extremos, à própria ruína dessas organizações. No seguimento disto, também os ataques 

informáticos (ações que se traduzem na tentativa de exploração de vulnerabilidades de 

sistemas, com fins maliciosos, para poder tirar partido dos mesmos) têm vindo a sofrer uma 

evolução ao longo do tempo, tanto em número como em sofisticação. Perante estas duas 

situações (necessidade de segurança dos ativos das organizações e existência de ameaças à sua 

integridade e confidencialidade) existe a necessidade de se estudarem e desenvolverem 

ferramentas eficazes que permitam o controlo / monitorização destes ativos. Uma dessas 

ferramentas são os SIEM (Security Information and Event Management), que como o próprio 

nome indica, são sistemas que permitem a monitorização e a gestão em tempo-real de eventos 

gerados dentro de uma determinada rede. Um dos exemplos de SIEM é o ArcSight, atualmente 

suportado e comercializado pela empresa Hewlett-Packard (HP). 

As ciências forenses, por sua vez, como ciência interdisciplinar, recorrem à área do 

digital quando se pretende tirar partido de sistemas de informação, processamento e/ou 

comunicação para assegurar a idoneidade de um determinado processo, obtendo um ou mais 

vestígios que poderão constituir prova condenatória ou absolutória. Ao conjunto de 

procedimentos realizados sobre um determinado sistema com o objetivo de recolher, preservar 

e analisar a informação dá-se o nome de análise digital forense. 
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Atualmente existem várias soluções de tecnologias SIEM no mercado, diferindo entre si 

quanto ao licenciamento (open source vs software proprietário), ao número de serviços que 

oferecem, à abrangência de dispositivos responsáveis por receber os eventos, entre outras. No 

entanto, poucas dessas soluções permitem o uso da informação para fins forenses e/ou as que 

o permitem, apresentam limitações, nomeadamente ao nível da confiabilidade. O facto de 

existirem estas limitações representa um problema, uma vez que existe a necessidade por parte 

das organizações de estarem preparadas para responder às questões: como, porquê, quando, 

onde e quanto foi perdido / exfiltrado determinado ativo. A resposta a estas questões é 

importante uma vez que, na maioria das vezes, permite não só a identificação e 

responsabilização de um possível culpado, como também a descoberta de possíveis portas de 

entrada para ameaças ou falta de procedimentos internos que mantenham os ativos seguros.   

A principal fonte de motivação deste trabalho consiste em realizar o levantamento legal 

e procedimental de requisitos que permitam o uso de um mecanismo de armazenamento de 

logs ou registos de forma segura para o fim judicial e estudar e testar um mecanismo de 

armazenamento forense tolerante a intrusões que satisfaça os requisitos e a necessidades 

identificadas no ponto anterior para a tecnologia ArcSight.  

A contribuição deste trabalho é a de incluir no SIEM ArcSight componentes e técnicas 

que garantam que os eventos que são armazenados possam ser usados para análise forense, 

sendo estes componentes tolerantes a intrusões. Como estratégia de validação foi realizado um 

protótipo da solução, onde foram usados conceitos e técnicas de trabalhos relacionados e que 

se encontram descritos neste trabalho. 
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1.2  Organização do documento 

 

No capítulo 1 (Introdução) é realizada uma descrição sobre este trabalho, nomeadamente 

é definido qual o problema a resolver, porque é que é considerado um problema, qual a 

contribuição esperada com o mesmo e qual a estratégia de validação da solução apresentada. É 

também referido o plano de trabalho inicialmente proposto e indicados os desvios ao mesmo.  

No capítulo 2 (Conceitos e trabalho relacionado) deste documento começa-se por dar 

início a um breve enquadramento teórico sobre a tecnologia SIEM no geral e são descritos 

quais os principais passos a realizar numa investigação digital forense. Na secção 2.3 deste 

capítulo é explicada qual a importância e como pode ser usada a análise digital forense na 

tecnologia SIEM. De seguida são apresentados alguns trabalhos relacionados com o tema 

descritos na literatura. Após isso é realizada uma explicação acerca de quais os principais 

componentes do SIEM ArcSight. Para terminar são descritas algumas noções sobre algoritmos, 

propriedades e protocolos de segurança utilizados neste trabalho e é realizada uma descrição 

sobre estudos anteriores relacionados com o tema. 

No capítulo 3 (SIEM seguro para análise forense), secção 3.1 foi realizado o 

enquadramento legal, efetuando-se o levantamento dos requisitos necessários para que seja 

possível utilizar um SIEM para propósitos forenses. Na secção 3.2 é apresentada e discutida a 

arquitetura utilizada neste trabalho, nomeadamente ao nível da função dos diversos 

componentes presentes no mesmo. 

No capítulo 4 (Descrição da implementação) são mencionadas as ferramentas 

tecnológicas e as metodologias utilizadas neste trabalho e descritas as várias implementações 

testadas com base na arquitetura proposta neste trabalho. 

No Capítulo 5 (Resultados) são apresentados os resultados obtidos no protótipo. 

No Capítulo 6 (Discussão) são discutidos os resultados obtidos nas diversas 

concretizações da arquitetura proposta neste trabalho. 

Por fim, no Capítulo 7 (Conclusões) são apresentadas as principais conclusões obtidas 

através da realização deste trabalho, discutido se foram cumpridos os objetivos inicialmente 

proposto e são mencionadas propostas de melhorias do trabalho.  
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1.3  Plano de trabalho 

 

Este trabalho surge de uma parceria celebrada entre a Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa e a empresa Unisys Portugal. Como tal, foi seguido o seguinte plano 

de trabalho para o período de 36 semanas:  

 

1. Integração na equipa Unisys e na realidade dos clientes em causa; (4 semanas) 

2. Pesquisa por soluções relacionadas com a utilização de um sistema de storage para 

fins forenses em SIEM’s; (1 semana) 

3. Levantamento bibliográfico de métodos estudados em soluções SIEM que têm como 

objetivo colmatar as falhas identificadas no ponto anterior; (1 semana) 

4. Estudo da ferramenta ArcSight (usando a sua documentação oficial) e formalização 

da proposta de trabalho usando esta ferramenta; (2 semanas) 

5. Atualização do plano de trabalhos: Triagem das metodologias possíveis de serem 

aplicadas / testadas nas ferramentas ArcSight; (1 semana) 

6. Levantamento da legislação nacional em vigor e dos registos de boas práticas que 

permitam corroborar a utilização desta metodologia no meio judicial; (1 semana) 

7. Levantamento de requisitos (ao nível das propriedades de segurança) que são 

necessários garantir para tornar a análise forense judicialmente válida; (1 semana) 

8. Preparação do ambiente de simulação: Aquisição do material necessário para simular 

as metodologias selecionadas no ponto anterior; (9 semanas) 

9. Configuração e concretização do ambiente de simulação; (12 semanas) 

10. Levantamento e análise de resultados; (1 semana) 

11. Escrita do documento de dissertação; (3 semanas) 

 

Este plano, que foi seguido em paralelo com as atividades laborais da empresa não foi 

concretizado em 9 meses. Para o processo de concretização e melhoria do ambiente de 

simulação (identificado nos pontos 8 e 9) e para as sucessivas revisões de escrita do documento 

de dissertação (identificado no ponto 11) foi necessário mais tempo que o estipulado 

inicialmente. Assim, o plano de trabalho atrás definido teve uma duração total de 42 semanas.  
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Capítulo 2  

Conceitos e trabalho relacionado 

2.1  Propriedades, algoritmos, mecanismos e protocolos de 

segurança 

 

Neste trabalho são mencionadas algumas propriedades, algoritmos, mecanismos e 

protocolos de segurança. Assim, nesta secção, as mesmas irão ser descritas. 

2.1.1  Propriedades de segurança 

 

A integridade, confidencialidade, autenticidade, disponibilidade e o não repúdio da 

informação são propriedades de segurança que visam proteger um conjunto de informações, 

preservando o valor que possuem para um indivíduo e/ou para uma organização. A integridade 

é a propriedade que garante que a informação manipulada preserva todas as características 

originais estabelecidas pelo proprietário da informação (ou por que lhe deu origem), incluindo 

a capacidade de controlar se foram ou não efetuadas modificações sobre a mesmas e a garantia 

durante o seu percurso. 

A confidencialidade é a propriedade que limita o acesso à informação apenas às entidades 

legítimas, ou seja, apenas às entidades autorizadas pelo proprietário da informação. 

A autenticidade é a propriedade que garante que a informação é proveniente da fonte 

anunciada e que não foi alvo de modificações ao longo do processo de transmissão da mesma. 

A disponibilidade é a propriedade que garante que a informação está sempre disponível 

para uso legítimo, ou seja, para uso dos utilizadores autorizados pelo proprietário da 

informação. 

O não repúdio é a propriedade que garante a impossibilidade de negar a autoria em 

relação a uma transação anteriormente feita. 

A privacidade, apesar de não ser considerada uma propriedade de segurança típica, uma 

que vez que todas as anteriores de forma direta ou indireta preveem garantir privacidade da 
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informação, pode ser definida como o direito à reserva de informações (ou dados) pessoais e 

da própria vida privada. Na secção 3.1 deste trabalho é definido o que são dados pessoais. 

2.1.2  Algoritmos de segurança 

 

Neste trabalho são usados dois algoritmos a fim de se obter algumas das propriedades de 

segurança mencionadas atrás, que são eles: o RSA e o SHA-1. 

O RSA consiste num algoritmo de criptografia assimétrica (técnica criptográfica que 

utiliza um par de chaves: chave pública e chave privada) cuja segurança assenta na 

complexidade de factorização e cálculo de algoritmos modulares (de grandes números). Assim, 

este algoritmo funciona da seguinte forma: 

Processo de geração de chaves: 

1. Inicialmente são escolhidos dois números primos grandes: p e q; considerando-se que 

n = pq e z = φ(n) = (p–1)(q–1); 

2. É escolhido e < n tal que e é primo relativo (não tem factores em comum) de z = φ(n); 

3. É calculado d tal que ed MOD z = 1; 

4. Para gerar a chave Pública é realizada a seguinte operação: Ku1 = (e, n); 

5. Para gerar a chave Privada é realizada a seguinte operação: Kr1 = (d, n); 

  

Processo de Cifrar e Decifrar: 

Para cifrar é realizada a seguinte operação: E (Ku,m) =me MOD n = c; 

Para decifrar é realizada a seguinte operação: D (Kr,c) = cd MOD n = m; 

 

Em termos gerais, no RSA, para decifrar o valor cifrado com a chave pública e, é preciso 

conhecer a chave privada d. O valor inicial de d é fácil de calcular a partir de e para quem 

conhecer p e q, os fatores de n, porque φ(n), a função φ de Euler, é igual a (p-1)(q-1). No 

entanto, a factorização de n é uma operação complexa. A outra forma de decifrar é inverter a 

exponenciação modular, isto é, calcular o logaritmo modular de E, dados e e n, o que também 

é uma operação complexa. Assim, a função não pode ser invertida por quem só conhecer n e e 

(o valor público e a chave pública) e o desafio são os valores p e q, usados para calcular n, e e 

d. À medida que d e e aumentam, o algoritmo torna-se mais lento (d é geralmente grande 

enquanto e é pequeno). 

                                                 

1 Como notações comuns é considerado o seguinte: Ku – Pública, Kr - chave privada, E – Processo de 

cifrar, D – Processo de decifrar. 
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Este algoritmo apresenta ainda a característica de poder ser usado para realizar assinaturas 

digitais, partindo do seguinte: (xe mod n)d mod n = xe.d mod n = (xd mod n)e mod n = x. Logo, 

se for usado d para “cifrar” x, assina-se este último porque só o detentor da chave privada d 

pode efetuar essa cifra. A assinatura não esconde x, porque o valor público e serve para o 

revelar, garantindo a sua integridade, autenticidade e não repúdio. 

A assinatura varia dependentemente da mensagem em si, logo, operando sobre mensagens 

longas o tamanho da assinatura seria proporcional. Para colmatar esta situação, opera-se o 

algoritmo sobre uma síntese (digest) da mensagem, que identifica essa mesma mensagem como 

única. Geralmente a síntese de uma mensagem varia alterando-se um único byte, o que mantém, 

como consequência, que uma assinatura varie de mensagem para mensagem, para um mesmo 

emissor. Exemplo de função geradora de síntese é o Secure Hash (SHA-1). 

O SHA-1 é um algoritmo que produz sínteses de 160 bits e baseia-se no desenho do MD4 

com algumas diferenças (que aumentam a sua segurança). Existem diversas versões do SHA, 

sendo que a segurança das mesmas aumenta à medida o tamanho da síntese gerada também 

aumenta. O SHA-1 é utilizado em vários protocolos de segurança, como o PGP, o SSH, o 

S/MIME, o IPSec, o TLS e o SSL. 

2.1.3  Mecanismos de segurança 

 

Outras das técnicas aplicadas neste trabalho é o esquema de criptografia de Threshold. 

Este tipo de técnica criptográfica permite um grupo de l partes participar num processo de 

assinatura digital que visa garantir as propriedades de autenticidade e não-repúdio. A ideia base 

é dividir a chave privada por l partes (onde l é o número de participantes) de forma que seja 

necessário um certo número desses participantes para reconstruir o segredo ou a chave secreta. 

Formalmente, se S for o segredo e k o número de participantes necessários para reconstruir 

esse segredo, se S for distribuído pelos diversos participantes (l), serão necessários k < l 

participantes para reconstruir o segredo. Menos do que k participantes não são capazes de o 

fazer. Assim, se um atacante comprometer k-1 Nós, não terá acesso ao segredo ou à chave 

secreta. Neste trabalho é utilizado este esquema criptográfico, usando-se o algoritmo de cifra 

RSA. 

 



 

8 

 

2.1.4  Protocolos de segurança 

 

O SSL (Secure Socket Layer) é um protocolo que foi criado para introduzir segurança nas 

comunicações HTTP. Este protocolo assegura uma comunicação segura entre cliente e servidor 

sobre transporte com ligação, nomeadamente sobre TCP. O SSL é constituído por dois 

subprotocolos: um, que gere a criação e manutenção de Sessões Seguras SSL (SSL Handshake 

Protocol) e outro que gere o transporte seguro sobre um protocolo de transporte inseguro, 

usando para o efeito os parâmetros e algoritmos criptográficos associados à sessão segura (SSL 

Transport Protocol). O transporte seguro permite efetuar compressão de dados e garante 

confidencialidade e controlo de integridade dos dados trocados. 

Na negociação das sessões seguras, ambos os negociadores, cliente e servidor, podem 

autenticar-se usando pares de chaves assimétricas e certificados X.509 da respetiva chave 

pública. O SSL permite os seguintes três modelos de autenticação: sem autenticação (interações 

anónimas), autenticação unilateral (apenas do servidor) e autenticação mútua. No modelo de 

autenticação mútua os interlocutores criam um canal seguro usando uma chave de sessão 

negociada entre ambos, um protocolo em que ambos (cliente e servidor) utilizam um par de 

chaves assimétricas e um certificado X.509 da chave pública para se autenticar. A chave de 

sessão pode ser negociada usando o algoritmo Diffie-Hellman ou simplesmente escolhida pelo 

cliente e enviada de forma secreta para o servidor (cifrada com uma chave pública do recetor) 

2.2  Tecnologia SIEM 

2.2.1  Introdução à tecnologia SIEM 

 

SIEM (Security Information and Event Management) é um termo global usado para 

descrever um software que combina dois serviços: o SIM ( Security Information Management) 

e o SEM (Security Event Management).  

 Nos últimos anos tem-se assistido a uma tendência de crescimento, tanto em número, 

como em complexidade das infraestruturas IT das empresas/ organizações. Por este motivo, e 

numa perspetiva de segurança informática, tornou-se necessário proceder à gestão e 

monitorização dos eventos gerados nestas infraestruturas, normalizando a sua recolha e 

efetuando a sua análise. A tecnologia SIEM, para além de proporcionar uma visão holística de 
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todas as tecnologias de informação, processamento e comunicação de uma organização em 

tempo real, respondendo à necessidade anteriormente mencionada, permite também: 

 

 Obter conformidade: Atualmente, quase todas as empresas estão vinculadas a cumprir 

vários tipos de regulação. Esta regulação poderá ser de origem técnica (como são 

exemplos a PCI-DSS, ISO 27001, SOX), origem legal (como são exemplos a lei da 

privacidade de dados, a lei do cibercrime) ou ambas. A tecnologia SIEM poderá ser 

uma ferramenta poderosa na verificação da conformidade dos requisitos destas 

regulações, seja indiretamente através da sua capacidade de acesso e recolha dos mais 

variados tipos de registos (que poderão ser usados para verificar o cumprimento destes 

requisitos) seja diretamente através da criação de relatórios configurados 

especificamente para apresentar indicadores específicos de determinado (s) tipo (s) de 

regulação. [1] 

 

 Melhor suporte operacional: Devido ao rápido crescimento, tanto em tamanho como 

em complexidade das empresas, as áreas operacionais são divididas em diferentes 

grupos ou equipas, como são exemplos: os NOC (Network Operacional Center), os 

TOC (Techonoly Operational Center) e os SOC (Security Operacional Center); sendo 

que cada um destes grupos utilizam muitas vezes diferentes ferramentas para 

monitorizar os eventos gerados pelos equipamentos dos quais são responsáveis. A 

tecnologia SIEM exerce desta forma um papel fundamental, uniformizando e 

centralizando a recolha de todos esses eventos, permitindo uma colaboração eficiente 

entre as diversas equipas existentes. [1] 

 

 Deteção de novas ameaças: Praticamente todos os dias são descobertos novos vetores 

de ataque e novas vulnerabilidades informáticas. Equipamentos como Firewalls, 

Intrusion Detection Systems (IDS’s), Intrusion Prevention Systems (IPS’s) e Anti-vírus, 

que se concentram na atividade maliciosa entre vários pontos da infraestrutura e/ou que 

se baseiam em assinaturas de ameaças conhecidas para a sua deteção, tornam-se 

ineficientes na deteção de novas ameaças. A tecnologia SIEM poderá ser pensada e 

configurada para detetar a atividade associada a um ataque e não a um exploit 

específico, tornando mais eficiente a deteção deste tipo de ameaças. [1] 
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 Análise Forense: Uma das principais características da análise forense é o facto de ser 

um processo longo e demorado. O processo de recolha, preservação e análise dos 

possíveis vestígios deixados por um atacante pode ser facilitado pelas ferramentas de 

pesquisa, armazenamento e correlação de registos da tecnologia SIEM. Este tipo de 

tecnologia pode ainda ser configurada a um nível de automatização que permita, por 

exemplo, o reconhecimento de padrões de ameaças, alertando para a necessidade de 

efetuar uma análise deste tipo. A possibilidade de efetuar análise forense na tecnologia 

SIEM é explorada mais em detalhe na secção 2.2. [1] 

 

Do ponto de vista da arquitetura, um SIEM é composto por diversos agentes que embora 

diferentes na sua forma e função, interagem entre si para chegar ao objetivo principal: recolher 

os eventos de uma determinada fonte de dados e apresentá-los ao utilizador. Na Figura 1 é 

representada a arquitetura genérica para um SIEM, exemplificando quais os componentes 

presentes neste tipo de tecnologia, as suas respetivas funções e como interagem entre si. Por se 

tratar de uma arquitetura genérica, poderá ser alvo de modificações, consoante as necessidades 

e/ou a dimensão da plataforma hóspede. 

 

 

Figura 1 - Arquitetura genérica para um SIEM; extraído de [2] 
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Os coletores são os componentes da arquitetura responsáveis por recolher os dados das 

diversas fontes de dados, como são exemplos: Firewalls, Anti-vírus, IDS, IPS, entre outros. 

Em cada uma dessas fontes de dados é instalado um agente que envia os registos para os 

coletores, tal como são gerados. Devido ao facto de os registos poderem chegar com diversos 

formatos e tamanhos, podem ser usados vários coletores para pré-processar e distribuir o fluxo 

de dados recebidos. Este pré-processamento poderá consistir em operações simples, como 

efetuar uma análise com expressões regulares (REGEX) dos ficheiros de registos, ou em 

operações de maior complexidade, como são exemplo análises usando queries SQL. Uma vez 

que nem todas as fontes de dados apresentam a capacidade de transmitir dados e que os dados 

SYSLOG não são cifrados, os coletores apresentam-se como uma solução, realizando a recolha 

dos registos nas fontes de dados e transmitindo os dados syslog cifrados na rede. [2] 

Outro dos componentes é o gestor de análise de ameaças (Security Threat Manager). 

Este componente funciona em tempo real e é responsável pelo processamento e correlação dos 

eventos de interesse enviados pelos coletores e por enviar para uma consola a informação das 

ameaças encontradas. Tipicamente, consideram-se 30 como os dias de retenção de eventos 

reportados, para questões operacionais. Como tal é necessário que este componente tenha uma 

base de dados que permita o armazenamento deste volume de dados. 

O gestor de registos de segurança (Security Log Manager) é o componente responsável 

por armazenar grandes volumes de dados. Deverá também permitir o armazenamento dos 

eventos gerados no formato Raw e a compressão de dados para fins de análise forense e 

conformidade. Considera-se 18 ou mais, o número de meses necessários para cumprir com 

estes requisitos. Assim sendo, é necessário que este componente tenha uma base de dados que 

permita o armazenamento de grandes volumes de dados. 

A consola de gestão do centro de segurança (Security Management Center Console) é o 

componente da arquitetura que permite a representação gráfica dos eventos ao analista. Uma 

vez que se apresenta como sendo a interface primária para o sistema no dia a dia, deverá mostrar 

de uma forma eficiente: a prioridade/severidade definida para cada evento, o histórico de 

chegada de cada um desses eventos, a lógica de correlação dos eventos, e outras informações 

que se mostrem úteis para o analista. Por fim, poderão ainda existir consolas externas (External 

Consoles), como por exemplo consolas web para quem pretende aceder à informação fornecida 

pelo SIEM através de um browser.[2] 
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2.2.2  Introdução à tecnologia ArcSight 

 

A figura 2 representa um esquema geral da arquitetura do SIEM ArcSight. Por se tratar 

de uma arquitetura genérica sobre esta tecnologia, a mesma deverá apenas servir como um 

exemplo da interação dos vários componentes, sendo que numa aplicação real a arquitetura 

poderá sofrer alterações quer no número de componentes, quer na sua localização. Poderão 

também não existir certos componentes que se encontram representados, principalmente os que 

são apontados como podendo ser opcionais.  

Tipicamente, existem componentes (designados por smartconnectors na tecnologia 

ArcSight) que consistem em software que pode ser instalado na fonte de dados, como são 

exemplo: dispositivos de rede e aplicações, bases de dados, etc. Estes componentes têm como 

função recolher os eventos das fontes de dados e enviá-los para outros componentes SIEM 

onde os eventos podem ser processados e/ou guardados. Outra das possíveis funções dos 

smartconnectors é realizarem a agregação dos eventos, que consiste no “processo de agrupar 

eventos semelhantes para reduzir o tráfego do evento e a quantidade de eventos armazenados 

no banco de dados do evento2”. Devido ao facto de algumas fontes de dados não permitirem a 

instalação de software, os smartconnectors podem ainda ser instalados em servidores 

(Connector Servers) ou numa conector Appliance. Quando são instalados em connector 

servers, os smartconnectors podem proceder à recolha de eventos de duas formas: recolher os 

eventos nas fontes de dados ou a própria fonte de dados envia os eventos para os 

smartconnectors. Quando são instalados numa Connector Appliance (dispositivo opcional e 

responsável por auxiliar na gestão dos smartconnectors na plataforma ArcSight), os eventos 

podem ser recolhidos da mesma forma que nos smartconnectors.  

Após serem recolhidos e eventualmente agregados, os eventos podem ser enviados para 

o (s) Logger (s), e/ou para o Manager. Os eventos que são enviados para o Logger (componente 

opcional na arquitetura ArcSight), podem ser alvo de pesquisa, através de um motor de busca 

que filtra os eventos por data e hora, nome, tipo de eventos, entre outros aspetos. No Logger 

existe ainda a opção de realizar o hash dos eventos. Os eventos que são enviados para o 

Manager são guardados numa base de dados (ESM Database). O componente SmartStorage 

Archive tem como função criar partições da informação contida na base de dados, isto é, 

                                                 

2Definição Symantec: 

https://www.symantec.com/pt/br/security_response/glossary/define.jsp?letter=e&word=event-aggregation 

(consultado em 14/11/2014) 

https://www.symantec.com/pt/br/security_response/glossary/define.jsp?letter=e&word=event-aggregation


 

13 

 

comprime a informação e arquiva-a para que possa ser recuperada no futuro. Por omissão, o 

ArcSight cria estas partições de 24 em 24 horas. 

 

 

Outros dois componentes do ArcSight são a consola (ESM console) e a ArcSight WEB. 

Quanto à ESM console, como o próprio nome indica, consiste numa consola Java que tem como 

função criar a interface gráfica com os utilizadores do ArcSight. A sua utilidade advém do facto 

de não só ser possível ao utilizador captar informação do estado da plataforma como também 

criar / alterar conteúdos, como são exemplos: Filtros, Regras, Dashboards, relatórios, entre 

outros. A ArcSight WEB consiste num servidor web instalado remotamente e que tem como 

função estabelecer ligações seguras entre clientes que acedem via browser e o ArcSight 

Manager. 

Figura 2 – Exemplo de uma arquitetura no SIEM ArcSight; extraído de [4] 
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Adicionalmente a todos estes componentes, existem ainda soluções opcionais, que 

permitem acrescentar outras funcionalidades (ou rentabilizar o desempenho das já existentes) 

à plataforma ArcSight, como são exemplo do ArcSight Pattern Discovery, da ArcSight 

Interactive Discovery, entre outros. [5] 

2.3  Análise digital forense  

2.3.1  Introdução 

 

Genericamente, uma investigação digital forense obedece às seguintes fases: recolha, 

preservação, filtragem ou análise e apresentação. [3] 

Na fase de recolha são selecionados os vestígios digitais que o analista identifica como 

podendo ser úteis no processo de reconstrução retrospetiva dos acontecimentos. É também 

nesta fase que se efetua o levantamento documental (por exemplo: políticas de segurança 

corporativa, manuais operacionais, procedimentos de backup) que possam ser relevantes no 

auxílio da própria investigação. 

A fase de preservação consiste na aplicação de um conjunto de métodos que garantam 

que durante o processo de análise forense não ocorrem alterações nas propriedades originais 

dos vestígios recolhidos e que permita verificar que essas alterações efetivamente não 

ocorreram no decorrer do processo. Para que um método de preservação possa ser considerado 

como meio de obter uma evidência deverá ser: confiável, completo, preciso e suscetível de 

verificação. O processo de preservação, como pode ser visualizado na figura 3 é ainda 

considerado um processo iterativo, isto é, deverá ser aplicado sempre que se considere 

necessário, independentemente da fase em que se encontre a análise. Caso isto não ocorra, 

existe o risco de os vestígios poderem ser contaminados ou contestados quando à sua 

credibilidade. 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fase de filtragem ou análise consiste na procura e seleção de vestígios num sistema 

que possam ser usados como meio de chegar à prova. Atualmente, existe um conjunto muito 

alargado de técnicas e ferramentas para este efeito que variam entre si consoante o tipo de 

análise (live ou post-mortem3), consoante a especificidade da mesma (análise network-forensic, 

análise database-forensic, análise mobile-forensic) e/ou consoante o nível de necessidade de 

penetração nos sistemas suspeitos (por exemplo em situação de forensic recovery). 

Por último, a fase de apresentação consiste na descrição (normalmente sobre a forma 

de um relatório escrito) das metodologias utilizadas no processo de análise digital forense e na 

demonstração dos resultados obtidos das mesmas. A descrição deverá ser detalhada o suficiente 

para permitir a replicação completa dos passos da análise e a obtenção dos mesmos resultados. 

[3] 

 

 

                                                 

3 Entenda-se como análise Live a análise digital forense efetuada num sistema suspeito que não foi sujeito 

a um corte intencional ou acidental de energia. Em contradição, a análise post-mortem consiste na análise digital 

forense efetuada sobre um sistema suspeito que foi sujeito a um corte de energia.  

Figura 3 - Fases da análise digital forense [3] 
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2.3.2  Análise digital forense na tecnologia SIEM 

 

Apesar de todos os esforços efetuados pelas empresas/organizações no sentido de 

garantir a segurança das suas infraestruturas, a probabilidade de intrusão é sempre uma variável 

a ter em conta, sendo universalmente considerado impossível garantir segurança face a todos 

os tipos de ameaças. Assim, quando a quebra de segurança acontece, a informação que poderá 

ser obtida através dos registos dos mais diversos equipamentos poderá ser fundamental na 

identificação da origem da falha de segurança e na recolha de evidências que poderão ser 

usadas para fins legais. [4] 

Partindo dos pressupostos que todos os equipamentos produzem registos, cada vez que 

um evento é gerado (e assumindo que os equipamentos alvo de ataques foram configurados 

corretamente antes do incidente) podemos assumir que este tipo de evidência funciona como 

uma impressão digital, com a vantagem que conseguimos também saber a hora a que a mesma 

foi produzida e que é possível fazer uma reconstrução acerca dos acontecimentos passados e 

da sua ordem. A análise de registos surge então como sendo o primeiro método de análise 

forense pós-incidente na tecnologia SIEM, sendo que, quando corretamente aplicado, poderá 

ser usado como meio de obtenção de vestígios e consecutivamente como meio de chegar à 

prova em ambiente jurídico.  

Tipicamente, existem várias questões a ter em consideração aquando o momento de 

configuração dos registos nos equipamentos. Uma dessas questões é relação entre a severidade 

(que especifica o quão severo deverá ser um evento para o equipamento gere um registo) e o 

detalhe da mensagem de registo (que especifica qual o tamanho da mensagem de registo gerada 

e qual o seu nível de detalhe). No que diz respeito ao nível de severidade, apesar de poder variar 

entre vendedores, o comum é existirem oito níveis padrão, que vão desde o nível zero 

(classificado como nível de emergência) onde apenas eventos considerados extremamente 

críticos dão origem a um registo, até ao nível sete (classificado como nível de debug) onde 

praticamente todo o tipo de eventos dão origem a um registo. 

No que diz respeito ao detalhe da mensagem de registos, não existe um padrão definido, 

variando muito entre fabricantes. No entanto, podemos avaliar quatro paradigmas que 

relacionam as duas variáveis: severidade e detalhe da mensagem de registo, no sentido de 

perceber como serão o fluxo e o tipo de mensagens de registos produzidos, que são eles: 
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1- Severidade alta e nível de detalhe baixo: As mensagens de registo são curtas e com 

baixo nível de detalhe. Apresenta a vantagem de requerer pouco espaço de 

armazenamento em detrimento da escassez de informação. 

2- Severidade baixa e nível de detalhe baixo: São geradas várias mensagens de registo 

com baixo nível de detalhe. É necessário maior espaço de armazenamento que no 

ponto anterior e existe a informação quando um incidente acontece, no entanto, essa 

informação não é suficientemente detalhada. 

3- Severidade alta e nível de detalhe alto: São geradas poucas mensagens de registo 

mas apresentam um elevado nível de detalhe. É necessário algum espaço de 

armazenamento e quando um incidente ocorrer existirá uma descrição detalhada 

sobre alguns tipos de eventos, no entanto não existe visibilidade nenhuma sobre outro 

tipo de eventos que poderiam ser úteis para o processo de análise forense mas que 

não geram registos. 

4- Severidade alta e nível de detalhe alto: São geradas muitas mensagens com um 

nível de detalhe alargado. É necessário bastante espaço de armazenamento e existe 

uma visibilidade total sobre todo o tipo de eventos gerados pelo equipamento antes, 

durante e depois do incidente de segurança. 

 

A metodologia adequada por parte das organizações passa por aplicar métodos de gestão 

de risco identificando quais os equipamentos para os quais interessa guardar os registos e, para 

cada um deles, qual dos seguintes paradigmas atrás mencionados se adequa melhor às suas 

necessidades.   

Após definidas estas duas questões, surge então a questão de onde serão guardados os 

registos dos equipamentos. Esta questão assume importância na medida em que alguns sistemas 

permitem guardar os registos localmente ou enviá-los em tempo real para um servidor. 

Sabendo-se que uma das primeiras ações tomadas por um atacante, após penetrar num sistema 

é localizar o ficheiro de registos onde ficou registado a sua atividade e apagar esses vestígios 

ou introduzir falsas evidências, garantir as propriedades de segurança (integridade, 

autenticidade e não repúdio) do local de armazenamento dos registos é fundamental. 

Armazenar os registos de um equipamento localmente apresenta a vantagem de não ser 

necessário efetuar o transporte dos registos, no entanto introduz alguma complexidade ao nível 

da gestão de direitos e permissões nas diretorias que possuem os registos. Outra desvantagem 

é que em casos onde o sistema foi comprometido, existe uma janela de oportunidade maior 
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para o atacante manipular os registos aí contidos. Numa perspetiva forense, a análise torna-se 

também mais complexa uma vez que, como os dados não se encontram num sistema 

centralizado, é necessário percorrer sistema a sistema para obter os registos de cada um. 

Armazenar os registos num sistema de armazenamento centralizado apresenta as 

vantagens de existir uma janela de oportunidade menor para o atacante manipular os registos 

(uma vez que estes são enviados praticamente em tempo real) e de ser menos complexo (uma 

vez que por não existirem tantas questões de gestão de direitos e permissões, os registos 

encontram-se todos no mesmo local). Uma questão adicional que existe neste tipo de 

armazenamento a ser considerada é a segurança do protocolo usado para o transporte dos 

registos do equipamento onde serão gerados para o equipamento onde serão armazenados. 

Uma vez mais, a abordagem correta por parte das empresas/ organizações, será sempre 

fazer uma cuidada análise de gestão de risco e perceber qual dos meios de armazenamento faz 

mais sentido para cada tipo de equipamento e para a sua arquitetura em geral. 

Outra das questões a considerar, esta mais no âmbito organizacional e/ou legal passa por 

definir o tempo de armazenamento dos registos gerados pelos equipamentos. Fatores como os 

requisitos legais de cada país e os requisitos específicos de uma indústria, assumem um papel 

importante na definição do tempo de armazenamento de registos. O custo de armazenamento, 

por sua vez, é a questão preponderante para as organizações na resposta a esta questão. Se por 

um lado armazenar os registos por um longo período de tempo aumenta a probabilidade de 

encontrar vestígios relevantes que possam constituir prova, os custos para as organizações / 

empresas são maiores e o desempenho dos sistemas de armazenamento diminuem 

substancialmente. A abordagem correta por parte das organizações na resposta a estas questões 

passa por fazer um levantamento claro dos requisitos / necessidades específicos da indústria 

em que atuam e dos requisitos legais do país onde estão sediadas. Na secção 3.1 deste trabalho 

é realizado um levantamento da legislação Portuguesa relacionada com esta e outras questões 

pertinentes neste âmbito.  

A última questão a ter em consideração é o armazenamento seguro dos registos, isto é, 

aplicar um método que garanta não só a integridade de cada registo (conseguindo-se provar 

que todos os registos não foram modificados maliciosamente) mas também a integridade da 

sequência dos mesmos. Esta última permite provar que nenhum registo foi adicionado ou 

apagado maliciosamente desde que os eventos foram gerados até ao momento que foram 

armazenados. Neste trabalho é estudado um método que pretende dar resposta a estas questões. 

[4] 
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2.3.3  Trabalho relacionado 

 

A pesquisa por métodos que permitam a otimização de soluções da tecnologia SIEM ou 

até o preenchimento de lacunas existentes não é um tema novo, existindo inclusive várias 

publicações que orientam as linhas de pensamento nesse sentido. 

Na publicação “ The Operational Role of Security Information and Event Management 

Systems” [7], os seus autores, investigadores de um laboratório da HP, levantam vários desafios 

relacionados com esta tecnologia. Estes autores, que começam por mencionar que a eficácia de 

um SOC (Security Operation Center) depende também da sua capacidade forense (isto é, a 

capacidade de reter e analisar informação útil para a investigação e descoberta de novas 

ameaças / vetores de ataque), referem que existem várias lacunas por preencher neste campo. 

Uma dessas lacunas depara-se com o facto de a análise forense, pelas suas características, 

necessitar de grandes volumes de informação para poder ser realizada. Por este motivo, referem 

que deverão ser estudados modelos relativos ao custos do armazenamento dessa informação 

que permitam encontrar um equilíbrio entre os requisitos legais acerca do tempo de retenção 

de uma determinada informação e o tempo necessário para que se criem possíveis padrões de 

comportamento anómalo relacionado com a informação armazenada. 

Noutro dos estudos relacionados, já mencionado anteriormente e que serve de base ao 

presente trabalho, os autores Muhammad Afzaal et al. [6] estudaram um método de 

armazenamento forense num SIEM tolerante a faltas e intrusões. Neste estudo, como pode ser 

visualizado na figura 4, os autores utilizaram um mecanismo de criptografia de threshold e 

técnicas de replicação e redundância para chegarem a um método tolerante a intrusões4 num 

SIEM.  

                                                 

4 Quando é mencionado métodos tolerantes a intrusões, no paradigma da Segurança Informática/ Segurança 

da informação, significam: métodos que partem do pressuposto que o sistema poderá eventualmente ser 

comprometido por um atacante, contudo, o mesmo não deverá ser capaz de usar a informação contida no sistema, 

em tempo útil para prejuízo de uma determinada organização / empresa.  
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O objetivo principal é que os eventos no final de todo o processo possam ser usados como 

evidência para fins forenses. Mais à frente neste trabalho é discutida a arquitetura destes 

autores, são mencionadas algumas limitações que possui e é proposta uma arquitetura que visa 

resolver essas mesmas limitações. 

Num estudo intitulado “Log Management comprehensive architecture in Security 

Operation Center (SOC)” [8] [9] os autores Afsaneh Madani et al. tiveram como principal 

objetivo estudar uma arquitetura que permitisse o armazenamento e a gestão eficaz dos registos 

dos eventos de rede e simultaneamente, que esses eventos pudessem ser utilizados para a 

análise forense. Para tal, começam por mencionar alguns desafios relacionados com a gestão 

de registos, nomeadamente: quais os protocolos e formatos que poderão ser usados na 

transferência dos eventos, a questão da normalização e categorização da informação (qual a 

informação relevante para análise forense, por exemplo), como fazer uso desses registos para 

poderem ser usados como vestígios forenses (legal compliance) e como mostrado pela tabela 

1, como as diferentes tecnologias SIEM fazem uso dos registos para criar conteúdo útil para o 

utilizador (por exemplo através da construção de relatórios, para mera monitorização, entre 

outros). 

 

Figura 4 - Arquitetura tolerante a intrusões de um sistema de armazenamento 

forense; extraído de [6] 



 

21 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Comparação das características dos sistemas de armazenamento de registos 

de vários SIEM's [8] 

 

No trabalho “HP ArcSight Logger in 2 Hours”, [9] documento HP,  o seu autor, Brian 

Wolff, sugere um procedimento para conduzir investigações forenses usando o Logger do 

ArcSight. Neste trabalho, o autor usa como ferramentas a versão Demo do Logger ArcSight 

disponibilizada pela HP, recorre à documentação da própria tecnologia para construir um guia 

de configuração de todo o software necessário e apresenta os resultados práticos do seu trabalho 

sob a forma de conteúdo da tecnologia ArcSight, nomeadamente através de Relatórios e 

Dashboards, como ilustrado na figura 5.  

 

 

Figura 5 - Exemplo de um Dashboard realizado no SIEM ArcSight [10] 
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Para terminar, num estudo intitulado “Practical Threshold Signatures” o autor Victor 

Shoup, investigador do laboratório de investigação da IBM apresenta um esquema de 

assinatura de threshold, o  qual usa o algoritmo de cifra RSA. Comparando com outros modelos 

de criptografia threshold, este apresenta as seguintes vantagens: é robusto e não forjável para 

o modelo com oráculo aleatório5 (assumindo a dificuldade de resolução do problema do RSA), 

parte do pressuposto que a geração da partição de chaves e a verificação das mesmas é um 

processo não interativo (não necessitando de uma rede de comunicação síncrona) e o tamanho 

de uma chave privada é limitada por uma constante x, o tamanho do módulo RSA. [11] 

 

2.3.4  Conclusões 

 

Neste capítulo foram apresentadas as noções genéricas da tecnologia SIEM (ao nível 

da arquitetura e da função de cada componente) e para o processo de análise forense. Foi 

também descrita a função de cada componente na tecnologia ArcSight e algumas noções sobre 

propriedades, algoritmos, mecanismos e protocolos de segurança.  

 No que diz respeito aos trabalhos relacionados, foram apresentados alguns estudos que 

se referem à importância da análise forense neste tipo de tecnologia e onde foram estudadas 

técnicas que visam garantir que os eventos que são armazenados num SIEM possam ser usados 

para análise forense. No estudo dos autores Muhammad Afzaal et al. como os próprios autores 

indicam, existem limitações ao nível da segurança e confiabilidade de dois componentes da 

arquitetura (denominados por Combiner e Controller), considerados pontos singulares de falha. 

Os autores indicam como solução desta limitação o uso de técnicas de replicação e redundância 

para mitigar esta limitação. No capítulo seguinte é proposta uma arquitetura semelhante à 

destes autores para o ArcSight, onde é objetivo dotar este SIEM de mecanismos que permitam 

o uso dos eventos armazenados para fins de análise forense. Previamente é realizado o 

levantamento de requisitos legais e procedimentais necessários, para que o método apresentado 

neste trabalho possa estar em conformidade com o sistema jurídico Português. 

 

                                                 

5 Modelo com uma função matemática que mapeia a cada possível consulta uma resposta (fixa) aleatória 

do seu domínio de saída 
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Capítulo 3  

SIEM seguro para análise forense 

3.1  Enquadramento legal  

 

No contexto jurídico Português, importa considerar a seguinte legislação: Lei 67/98 – Lei 

da Proteção de Dados Pessoais6, Lei 32/2008 – Lei da Salvaguarda dos dados de tráfego7, Lei 

109/2009 – Lei do Cibercrime8 e a Lei 46/2012 – Lei de proteção dos dados pessoais no setor 

das Comunicações Eletrónicas9. O objetivo deste levantamento legal é o de efetuar uma 

pequena descrição sobre o âmbito de cada lei e perceber qual o impacto das mesmas os 

requisitos de segurança dos sistemas SIEM tendo em vista o uso dos eventos armazenados para 

fins forenses. 

 

Lei 67/98 - Lei de proteção dos Dados Pessoais 

 

Esta Lei, assume relevância neste trabalho se a informação recolhida, processada, 

transmitida e armazenada por um SIEM for considerada dados pessoais. Neste sentido é 

definido no seu artigo 3º, alínea b) como dados pessoais “qualquer informação, de qualquer 

natureza e independentemente do respetivo, suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma 

pessoa singular identificada ou identificável (« titular dos dados»); é considerada identificável 

a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a 

um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, 

fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social”. No mesmo artigo, alínea b) é definido 

como tratamento de dados pessoais “qualquer operação ou conjunto de operações sobre dados 

pessoais, efetuadas com ou sem meios automatizados, tais como a recolha, o registo, a 

                                                 

6  http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/LPD.pdf (consultado em 06/05/2015); 

7 http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei32-2008_retencao_dados.pdf (consultado em 06/05/2015); 

 
8 http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/LEI109_2009_CIBERCRIME.pdf (consultado em 06/05/2015); 
9 http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei_46_2012.pdf (consultado em 06/05/2015); 

 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/LPD.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei32-2008_retencao_dados.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/LEI109_2009_CIBERCRIME.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei_46_2012.pdf
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organização, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a 

comunicação por transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma de colocação à 

disposição, com comparação ou interconexão, bem como o bloqueio, apagamento ou 

destruição;”. Esta lei define também no seu artigo 5º que os dados pessoais devem apenas ser 

recolhidos, processados e armazenados para finalidades específicas (previamente solicitadas e 

autorizadas pela comissão nacional de proteção de dados (CNPD)), não podendo ser 

posteriormente tratados de forma diferente à definida no anterior. O mesmo é válido quanto à 

duração de tratamento desses dados, devendo os mesmos serem eliminados de forma segura 

após a sua utilização legítima. O tratamento de dados pessoais apenas é autorizado pela 

comissão nacional de proteção de dados se cumprir as disposições descritas no artigo 6º desta 

lei. No artigo 15º são definidas as condições necessárias para assegurar a segurança dos dados. 

Neste artigo é imposta a obrigatoriedade de garantia de integridade dos dados (isto é, a garantia 

que os dados não foram modificados durante todo o seu percurso), de autenticidade e que é 

possível, em caso de modificação destes dados, em tempo útil, descobrir quais os dados 

modificados e por quem. No artigo 8º desta Lei é definido como é previsto o tratamento de 

dados pessoais em caso de suspeitas de atividades ilícitas, infrações penais e contraordenações. 

Assim, é prevista nesta Lei que “O tratamento de dados pessoais relativos a suspeitas de 

atividades ilícitas, infrações penais, contraordenações e decisões que apliquem penas, medidas 

de segurança, coimas e sanções acessórias pode ser autorizado pela CNPD, observadas as 

normas de proteção de dados e de segurança da informação, quando tal tratamento for 

necessário à execução de finalidades legítimas do seu responsável, desde que não prevaleçam 

os direitos, liberdades e garantias do titular dos dados.” 

 

Lei 32/2008 – Lei da Salvaguarda dos dados de tráfego 

 

Conhecida como a Lei da salvaguarda dos dados de tráfego, esta lei tem como objeto 

regular “a conservação e a transmissão dos dados de tráfego e de localização relativos a pessoas 

singulares e a pessoas coletivas, bem como dos dados conexos necessários para identificar o 

assinante ou o utilizador registado, para fins de investigação, deteção e repressão de crimes 

graves por parte das autoridades competentes”. Assim, é definido no seu artigo 2º como dados 

“os dados de tráfego e os dados de localização, bem como os dados conexos necessários para 

identificar o assinante ou o utilizador”. 
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Esta lei assume relevância no âmbito deste trabalho se considerarmos que através de 

um registo produzido por um determinado equipamento, e atendendo à descrição de dados da 

presente lei, é possível identificar um utilizador. Para que o registo possa ser aceite como 

vestígio deverá conter as seguintes categorias de dados, descritas no artigo 4º desta lei: 

  

a) Os dados necessários para encontrar e identificar a fonte [ou origem] de uma comunicação; 

b) Os dados necessários para encontrar e identificar o destino de uma comunicação; 

c) O dados necessários para identificar a data, a hora e a duração de uma comunicação, que são 

eles: a data de log in e log off da ligação ao serviço de acesso à internet com base em 

determinado fuso horário, juntamente com o endereço do protocolo IP (dinâmico ou estático 

atribuído pelo fornecedor do serviço de acesso à internet a uma comunicação) e o código de 

identificação de utilizador do subscritor ou do utilizador registado  

d) Os dados necessários para identificar o tipo de comunicação; 

e) Os dados necessários para identificar o equipamento de telecomunicações dos utilizadores, 

ou o que se considera ser o seu equipamento; 

f) Os dados necessários para identificar a localização do equipamento de comunicação móvel. 

 

Como período de conservação destes dados, a lei define no seu artigo 6º o período 

obrigatório de um ano, a contar da data da conclusão da comunicação. No Artigo 7º e à 

semelhança do que está previsto na lei de proteção de dado pessoais, são definidas como 

medidas de proteção e segurança de dados: a obrigatoriedade de conservação das categorias de 

dados atrás mencionada e a transmissão imediata e segura dos mesmos (mediante despacho do 

juiz) às autoridades competentes, a obrigatoriedade de confidencialidade, autenticidade e 

integridade dos dados e a obrigatoriedade de eliminação segura desses mesmos dados após 

autorização do juiz. O não cumprimento do disposto anterior é considerada contraordenação, 

previsto e descrito no artigo 12º desta lei.  

 

Lei 109/2009 – Lei do Cibercrime 

 

A lei 109/2009, também conhecida como lei do cibercrime tem como objeto estabelecer 

“as disposições penais materiais e processuais, bem como as disposições relativas à cooperação 

internacional em matéria penal, relativas ao domínio do cibercrime e da recolha de prova em 

suporte eletrónico (…)”, assumindo portanto relevância neste trabalho não só no auxílio da 
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perceção do que é ou não tipificado como cibercrime como também quais os procedimentos 

legais para a recolha, preservação e revelação de vestígios digitais. Assim, importa antes de 

mais no seu Capítulo 1, artigo 2º, alíneas a), b), c) e d) as seguintes definições: 

 

a) «Sistema informático», qualquer dispositivo ou conjunto de dispositivos interligados ou 

associados, em que um ou mais de entre eles desenvolve, em execução de um programa, o 

tratamento automatizado de dados informáticos, bem como a rede que suporta a comunicação 

entre eles e o conjunto de dados informáticos armazenados, tratados, recuperados ou 

transmitidos por aquele ou aqueles dispositivos, tendo em vista o seu funcionamento, 

utilização, proteção e manutenção; 

 

b) «Dados informáticos», qualquer representação de factos, informações ou conceitos sob uma 

forma suscetível de processamento num sistema informático, incluindo os programas aptos a 

fazerem um sistema informático executar uma função; 

 

c) «Dados de tráfego», os dados informáticos relacionados com uma comunicação efetuada por 

meio de um sistema informático, gerados por este sistema como elemento de uma cadeia de 

comunicação, indicando a origem da comunicação, o destino, o trajeto, a hora, a data, o 

tamanho, a duração ou o tipo do serviço subjacente; 

 

d) «Fornecedor de serviço», qualquer entidade, pública ou privada, que faculte aos utilizadores 

dos seus serviços a possibilidade de comunicar por meio de um sistema informático, bem como 

qualquer outra entidade que trate ou armazene dados informáticos em nome e por conta daquela 

entidade fornecedora de serviço ou dos respetivos utilizadores; 

 

Da análise destas definições, podemos aferir que um SIEM, pelas suas características, 

é considerado por esta lei um Sistema Informático e, por consequência um registo poderá ser 

considerado como sendo não só um dado informático como também um dado de tráfego, pelas 

disposições previstas nas próprias definições. 

No Capítulo III desta lei, são definidas as disposições processuais relativas à recolha, 

preservação e revelação dos dados. Assim, é definido no seu artigo 12º que caso exista: suspeita 

de um dos crimes definidos no Capítulo II desta lei, suspeita de crime cometido por meio de 

um sistema informático ou necessidade de recolha da prova em suporte eletrónico, a 



 

27 

 

preservação expedita dos “dados informáticos específicos armazenados num sistema 

informático, incluindo dados de tráfego, em relação aos quais haja receio de que possam 

perder-se, alterar-se ou deixar de estar disponíveis, a autoridade judiciária competente ordena 

a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados, designadamente ao fornecedor de 

serviço, que preserve os dados em causa”. Esta ordenação poderá ainda ser feita pelo órgão de 

polícia criminal mediante autorização judicial prévia ou posterior aquando urgência ou perigo 

de demora processual. A preservação, sob pena de nulidade deverá ser relativa: à descrição da 

natureza dos dados, à sua origem e destino se forem conhecidos e obedecer a um tempo de 

preservação máximo de três meses. O fornecedor de serviço que tenha controlo ou acesso sobre 

os dados solicitados, após notificação deverá efetuar a preservação “de imediato [d]os dados 

em causa, protegendo e conservando a sua integridade pelo tempo fixado, de modo a permitir 

à autoridade judiciária competente a sua obtenção e fica obrigado a assegurar a 

confidencialidade da aplicação da medida processual.” O tempo de preservação poderá ainda 

ser estendido de 3 até ao limite máximo de 12 meses sob ordenação da autoridade judiciária 

competente.  

No artigo 13º desta lei é ainda indicado que caso sejam identificados pelo fornecedor de 

serviço outro interveniente no processo de comunicação dos dados suspeitos, o mesmo deverá 

ser indicado à autoridade judiciária no mínimo tempo possível. 

Em caso de suspeita de crime e se “no decurso do processo se tornar necessário à produção 

de prova, tendo em vista a descoberta da verdade, obter dados informáticos específicos e 

determinados, armazenados num determinado sistema informático, a autoridade judiciária 

competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados que os comunique 

ao processo ou que permita o acesso aos mesmos, sob pena de punição por desobediência.” 

Sempre que se considere necessário à produção de prova “a autoridade judiciária competente 

autoriza ou ordena por despacho que se proceda a uma pesquisa nesse sistema informático, 

devendo, sempre que possível, presidir à diligência”. Para finalizar, esta lei estabelece também 

no seu artigo 16º, o direito à autoridade judiciária de apreensão de dados informáticos “quando, 

no decurso de uma pesquisa informática ou de outro acesso legítimo a um sistema informático, 

forem encontrados dados ou documentos informáticos necessários à produção de prova, tendo 

em vista a descoberta da verdade”. 
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Lei 46/2012 – Lei de proteção dos dados pessoais no setor das Comunicações Eletrónicas 

 

Esta lei, como indicado no seu artigo 1º, número 2 pretende regular o “tratamento de dados 

pessoais no contexto da prestação de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público em redes de comunicações públicas, nomeadamente nas redes públicas de 

comunicações que sirvam de suporte a dispositivos de recolha de dados e de identificação”. 

Assim é definido como comunicação “qualquer informação trocada ou enviada entre um 

número finito de partes mediante a utilização de um serviço de comunicações eletrónicas 

acessível ao público”. 

No seguimento disto, esta lei tem expressão neste trabalho se, por exemplo, um SIEM 

(dispositivo de recolha e identificação de dados) monitorizar equipamentos de uma rede de 

comunicações públicas. 

À semelhança do previsto nas leis anteriores, no artigo 3º, número 9 desta lei são 

mencionadas as disposições necessárias à obtenção de segurança no processamento dos dados, 

que são elas: obrigatoriedade de confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados 

pessoais transmitidos, armazenados e processados e a obrigatoriedade da aplicação de medidas 

que “assegurem a aplicação de uma política de segurança no tratamento dos dados pessoais”. 

A lista de colaboradores autorizados a aceder aos dados deverá ser comunicada e autorizada 

previamente pela entidade reguladora responsável, a comissão nacional de proteção de dados. 

Deverá também ser comunicada à mesma entidade qual a intenção e a duração temporal de uso 

desses dados, sendo que o uso para além do definido no anterior será alvo de punição. 

 

Sumário: Existe vária legislação aplicável ao trabalho em causa e à tecnologia adjacente ao 

mesmo. Como é visível, existem alguns requisitos ao nível das propriedades de segurança que 

são necessárias garantir para que parte do objetivo deste trabalho seja cumprido. Essas 

propriedades são a integridade, a confidencialidade (das comunicações), a autenticidade e o 

não repúdio dos dados, cujos significados se encontram explicados na secção 2.1.1 deste 

trabalho. Para além da necessidade de garantia destas propriedades é também estritamente 

necessário garantir que os registos se encontram no seu formato Raw, isto é, que não foram 

sujeitos a nenhuma operação (de compactação, por exemplo) e que portanto, contêm a 

totalidade dos dados. Para além de se encontrar no formato Raw deverá também previamente, 

definir-se corretamente o nível de detalhe do registo da fonte de dados que o produziu.  
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No que diz respeito ao tempo de preservação dos dados, para que possa encontrar-se em 

conformidade legislativa, o equipamento responsável pelo armazenamento deverá ter a 

capacidade de armazenar no mínimo um ano de dados. O tempo de preservação dos dados pode 

variar consoante as necessidades específicas de uma determinada área de negócio, como 

mencionado anteriormente. 

Para além da legislação previamente mencionada, as organizações deverão também estar 

em conformidade com o conjunto de políticas internas e boas práticas, nomeadamente as 

aplicáveis ao (s) seu (s) setor (es) de negócio. Alguns exemplos destas políticas são: norma 

ISO/IEC 27000, norma ISO/IEC 27001, PCI-DSS e NIST SP 800-86.  

 

3.2  Arquitetura de um SIEM seguro para análise digital forense 

 

Nesta secção é revisitada a arquitetura da tecnologia ArcSight, são mencionados os 

requisitos e procedimentos necessários para que os registos armazenados nesta tecnologia 

possa ser usada para propósitos forenses e é apresentada uma arquitetura que garanta o anterior 

para a tecnologia ArcSight, tornando-a ainda tolerante a intrusões.  

3.2.1  Revisão da arquitetura ArcSight 

 

Como referido anteriormente, na tecnologia ArcSight, os eventos após serem gerados nas 

fontes de dados podem ser enviados para um outro componente, o Connector Server. Neste 

componente, podem ser instalados um ou mais SmartConnectors (os agentes responsáveis por 

receber os eventos das fontes de dados), e representados pelo símbolo neste trabalho. 

Este tipo de arquitetura apresenta-se vantajosa quando existem determinadas fontes de dados 

que não permitem a instalação de software (nomeadamente dos SmartConnetors) e porque 

sendo possível instalar vários destes agentes num só servidor (Connector Server), torna-se mais 

fácil gerir os mesmos.  

Quando os eventos chegam ao Connector Server são guardados num ficheiro de registos. 

De seguida são enviados para o componente de armazenamento, o Logger, onde é realizado o 

Hash dos eventos. Na figura 6 encontra-se representada a arquitetura mencionada para a 

tecnologia ArcSight. 
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Nesta secção do trabalho é apresentada e discutida uma arquitetura que tem como 

objetivo incluir na tecnologia ArcSight componentes e técnicas que garantam que os eventos 

que são guardados possam ser usados para análise forense, sendo que estes componentes, 

tornam ainda a arquitetura tolerante a intrusões. 

3.2.2  Requisitos de segurança do sistema 

 

Tendo como ponto de referência a arquitetura representada na figura 6 e a análise de 

procedimentos e requisitos legais efetuada, pode concluir-se que os eventos guardados no 

Logger do ArcSight não poderão ser usados como vestígios para fins forenses. Embora os 

Smartconnectors garantam as propriedades de confidencialidade e de autenticidade das 

comunicações (através do uso do protocolo SSL no modelo de autenticação mútua) entre as 

fontes de dados e o Connector Server e entre este último e o Logger, não são cumpridos todos 

os requisitos legais necessários para que tal seja possível. Nesta arquitetura apenas é realizada 

a síntese dos eventos à entrada do Logger com fim a garantir a integridade dos eventos aí 

armazenados. No entanto, não existe nenhum mecanismo que permita garantir a propriedade 

de autenticidade desses mesmos eventos. A propriedade de não-repúdio também não pode ser 

garantida, uma vez que não existe nenhum método ou componente que permita validar a 

integridade dos eventos. Na secção seguinte é proposta uma arquitetura que procura lidar com 

Figura 6 - Fluxo de eventos no ArcSight 
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estas limitações e que torna o sistema tolerante a intrusões. Pata tal recorre-se à utilização de 

vários Nós, à realização da assinatura dos eventos em cada um desses Nós (através de um 

esquema de criptografia de threshold) e à utilização de um outro componente (o Verificator) 

cujo funcionamento é descrito na secção seguinte deste trabalho. 

3.2.3  Arquitetura proposta 

 

Como referido anteriormente, foi seguido como ponto de partida o modelo de arquitetura 

proposto pelos autores Muhammad Afzaal et al. [6] e que se encontra representado na figura 

4. Nessa arquitetura existem dois componentes (o Controller e o Combiner) que foram 

retirados da arquitetura proposta neste trabalho. Na arquitetura destes autores o Controller tem 

como função receber os eventos e distribui-los para todos os Nós. O Combiner é o componente 

responsável por verificar as assinaturas parciais de cada Nó e enviá-las para a componente de 

storage. Assim, tanto o Controller como o Combiner representam pontos singulares de falha 

uma vez que se estes componentes forem alvos de ataque, o processo de chegada de eventos 

aos Nós e de verificação / armazenamento das assinaturas vindas dos mesmos fica 

comprometido. 

Quanto ao esquema de criptografia de threshold foi usada uma implementação do autor 

Victor Shoup [10]. A razão pelo qual se usa neste trabalho o esquema de criptografia de 

threshold em detrimento de outros esquemas, como por exemplo um esquema de assinatura em 

paralelo (onde cada Nó assina o mesmo evento com a sua chave privada e envia a assinatura 

produzida para a storage das assinaturas) tem que ver com questões de desempenho avaliadas 

pelos autores Muhammad Afzaal et al. [6]. Comparando com o esquema de assinatura em 

paralelo, a criptografia de threshold é mais rápida, uma vez que nesta última o Verificator 

apenas precisa de verificar K assinaturas da mesma mensagem para validar se um evento é 

íntegro. No esquema de assinatura em paralelo, para cada evento, todas as assinaturas dos Nós 

teriam de ser verificadas antes de serem armazenadas, tornando todo o processo mais 

demorado. Na secção seguinte é explicado em mais detalhe o processo de distribuição e 

verificação de chaves utilizado neste trabalho. 
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Na arquitetura proposta neste trabalho, que se encontra representada na figura 7, existem 

os seguintes componentes: a fonte de dados, o Dealer, os N nós, duas componentes de storage 

(uma para as assinaturas e outra para os eventos) e o Verificator. Seguidamente é explicada a 

função de cada um destes componentes na arquitetura. 

 

A fonte de dados consiste no dispositivo da arquitetura onde são gerados os eventos. Os 

eventos são originados no formato Raw e são enviados por syslog para todos os Nós. Esta acção 

dispensa a presença de um componente intermediário, como é o exemplo do Controller na 

arquitetura dos autores Muhammad Afzaal et al. Os eventos quando são gerados são também 

enviados para uma Storage que só recebe eventos, denominada por Storage dos eventos. 

O Dealer consiste num componente cuja atividade de realiza Offline e que tem como 

principais funções: gerar os segredos (chaves privadas de cada nó), gerar as shares da chave 

de verificação (shares que permitem a verificação do segredo de cada nó), gerar a chave pública 

de grupo (chave pública partilhada por todos os Nós), gerar a share da chave de verificação de 

grupo e distribuir todas estas chaves pelos diversos componentes. O esquema de distribuição 

de chaves é exemplificado na figura 8. 

 

 

 

Figura 7 - Esquema geral da arquitetura 
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HASH CIFRAh

HASH CIFRAh
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O Dealer envia para cada Nó o segredo (de cada Nó), a share de chave de verificação de 

cada Nó, a chave de verificação de grupo de cada Nó e a chave de grupo. A chave de grupo, 

estando dependente de duas variáveis para ser calculada (o módulo e o expoente), para o caso 

de cada Nó apenas é enviada com o módulo.  

O Dealer envia para o Verificator a chave de grupo (com o módulo e o expoente), a share 

da chave de verificação de grupo e a share da chave de verificação de cada Nó. O processo de 

geração e distribuição de chaves acontece uma única vez, denominando-se por fase de 

inicialização. 

Os Nós têm como principal função computar a síntese dos eventos que recebem e cifrar 

essa mesma síntese, dando origem a uma assinatura. Todos os Nós realizam este procedimento 

para o mesmo evento. A síntese é calculada através do algoritmo SHA-1. A cifra, como 

mostrado na figura 7 é efetuada através da partição da chave (chave privada de cada Nó) que 

utiliza o algoritmo de cifra RSA com uma chave de tamanho de 1024-bits. Após isso, as 

assinaturas de cada Nó são enviadas para um componente de armazenamento que apenas recebe 

as assinaturas parciais de cada evento, denominado por Storage de assinaturas. O número de 

Nós poderá ser escalado consoante a necessidade e dimensão da plataforma hóspede. Para a 

tecnologia ArcSight cada Nó está localizado num Connector Server diferente. 

O Verificator é um componente offline que tem como principal função a validação da 

integridade dos eventos presentes na Storage dos eventos, através das assinaturas presentes na 

Storage das assinaturas. Para o efeito considera-se o seguinte: 

 

Figura 8 – Esquema de distribuição de chaves geradas pelo Dealer  
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Sejam:  

 

L, o número de nós participantes 

K, o número mínimo de assinaturas parciais para reconstrução da assinatura total 

Δ = L!, o fatorial de L 

G = {1, …, L}, o conjunto de tamanho L dos identificadores dos nós começando em 1 

m, a mensagem (evento) 

𝑥 = H(m), a síntese da mensagem m 

si, o segredo do nó com ID i 

e, o expoente da chave de grupo 

𝑎 i, a assinatura parcial de x do nó com ID i 

S = {i1,…,ik} ⊂ G, o subconjunto de G de tamanho K com os identificadores dos nós com 

assinaturas parciais corretas 

λ, a função de domínio Z que recebe como parâmetros o conjunto S e um identificador i contido 

em S, definida como: 

 

λ𝑖
𝑆 = ∆

∏ (−𝑖′)𝑖′∈𝑆\{𝑖}

∏ (𝑖 − 𝑖′)𝑖′∈𝑆\{𝑖}
∈ 𝒁 

 

A geração de uma assinatura parcial de um nó com determinado ID i é dada consoante a 

seguinte fórmula: 
 

𝑎𝑖 = 𝑥2∆𝑠𝑖 

 

Como mencionado anteriormente, as assinaturas parciais de cada Nó são guardadas na 

Storage das assinaturas, onde são posteriormente lidas pelo Verificator. Ao ler os eventos e as 

assinaturas das respetivas Storages, o Verificator obtém para cada evento, K assinaturas 

parciais corretas (a correção de uma assinatura parcial é verificada utilizando as chaves de 

verificação recebidas pelo Dealer). Seja 𝑤 o resultado da seguinte computação que utiliza as 

assinaturas parciais escolhidas pelo Verificator: 
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𝑤 = 𝑎𝑖1
2𝜆𝑖1

𝑆

…𝑎𝑖𝑘
2𝜆𝑖𝑘

𝑆

 

 

Com base na fórmula de interpolação de Lagrange (ver equação (3) da fonte [11]), 

obtém-se a seguinte igualdade: 

 

𝑤𝑒 = 𝑥4∆
2
 

 

Para que o Verificator valide corretamente as respetivas assinaturas de um evento, a 

igualdade acima tem de se verificar. O Verificator na arquitetura proposta neste trabalho 

substitui a função do componente Controller na arquitetura dos autores Muhammad Afzaal et 

al. 

 

Ambos os componentes de armazenamento encontram-se dentro de uma sub-rede e têm 

mecanismos de autenticação diferentes. Esta medida visa garantir a proteção da informação 

armazenada nestes componentes, nomeadamente contra a eliminação intencional de registos. 

Neste trabalho não foi possível utilizar o componente de Storage do ArcSight, o Logger, uma 

vez que a sua versão de demostração apenas se encontra disponível para sistema de 

Virtualização VmPlayer Sphere, cujo serviço necessita de uma licença paga.  

A arquitetura encontra-se dentro de uma rede que possui um mecanismo de autenticação 

que controla quem e como pode interagir com os recursos presentes no sistema. 

As comunicações realizadas entre os componentes são efetuadas através do uso do 

protocolo de comunicação SSL no seu modelo de autenticação mútua. 
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Capítulo 4  

Implementação do protótipo 

4.1  Ferramentas tecnológicas e metodologias usadas 

 

Neste trabalho foi concretizada a arquitetura constituída por máquinas virtuais (vm’s) 

que se encontra descrita no capítulo 4.2 deste trabalho. Para este efeito foi utilizado o software 

Oracle VM VirtualBox. Em cada uma dessas máquinas foi instalado o sistema operativo Linux 

CentOS 2.6.32-431.5.1.el6.x86_64. 

No que diz respeito à tecnologia SIEM, foi instalado numa das máquinas virtuais um 

smartconnector Syslog Daemon File v.7.0.4.7088 Linux_64, software disponibilizado pela HP 

no seu site10 de suporte à tecnologia ArcSight. A comunicação entre as várias máquinas virtuais 

é efetuado através de Sockets SSL11. 

No que diz respeito à metodologia utilizada, foi usado como modelo base uma 

implementação do algoritmo de criptografia de threshold do autor Victor Shoup, descrito e 

disponibilizado na literatura12[10] que usa como algoritmo de cifra o RSA.  

Na secção 2.1.3 deste trabalho é descrita a lógica de funcionamento do método de 

criptografia de threshold e o algoritmo de cifra RSA. 

 

4.2  Descrição da implementação  

 

Neste capítulo do trabalho é apresentada e discutida a concretização da arquitetura 

mencionada na secção anterior. Foram usadas máquinas virtuais onde foram configurados os 

                                                 

10 Site do suporte HP: https://softwaresupport.hp.com (consultado em 14/11/2014); 
11 Fonte: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/clientServer.html (Consultado em 

27/05/2015); 
12 Fonte do algoritmo de criptografia de Threshold: 

https://github.com/sweis/threshsig/blob/master/src/test/java/threshsig/ThreshTest.java (consultado em 

27/05/2015); 

 

https://softwaresupport.hp.com/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/clientServer.html
https://github.com/sweis/threshsig/blob/master/src/test/java/threshsig/ThreshTest.java


 

37 

 

diversos componentes do sistema com o objetivo de testar o seu comportamento. Na figura 9 

podem ser visualizados os componentes e o fluxo de eventos na arquitetura. 

 

 

 

Durante a fase de inicialização o Dealer gera as chaves de inicialização. Numa situação 

verídica estas chaves seriam importadas manualmente em cada Nó e no Verificator. Para 

efeitos de demonstração, no protótipo realizado as chaves são enviadas para estes componentes, 

segundo o esquema da figura 8. 

Na fonte de dados, foi instalado um Smartconnector Syslog Deamon File do SIEM 

ArcSight, que tem como função enviar os eventos que se encontram num ficheiro para os Nós. 

Na fonte de dados é atribuído um número de identificação (ID) a cada evento para que sejam 

unicamente identificáveis. Cada evento é enviado para cada Nó e para a Storage dos eventos, 

juntamente com o respetivo ID.  

Quando os eventos chegam a cada Nó, é realizada a sua síntese. Essa síntese é cifrada 

com a chave secreta de cada nó, dando origem à assinatura parcial. Após isso, as assinaturas 

parciais de cada nó são enviadas para a Storage de assinaturas juntamente com o ID do 

respetivo evento. 

Figura 9 – Componentes e fluxo dos eventos na arquitetura proposta 
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Tanto na Storage dos eventos como na Storage das assinaturas são criados dois ficheiros: 

um com os eventos em formato binário (que irá ser lido pelo Verificator) e outro em formato 

de texto (para o utilizador poder ler os eventos).  

O Verificator tem como função ler os eventos e as assinaturas das tabelas de Storage e, 

para cada evento, verificar se as assinaturas respetivas estão corretas, usando para tal os 

ficheiros binários criados na Storage das assinaturas e na Storage dos eventos. À semelhança 

do que aconteceria para o Dealer, numa situação verídica este componente exerceria a sua 

função de modo offline. Para efeitos de demonstração, neste trabalho ambos os ficheiros 

binários são transferidos para o Verificator através do protocolo de rede SSH. Após ter os 

ficheiros em disco, o Verificator lê o conteúdo de ambos os ficheiros para memória e para cada 

evento com um determinado ID no ficheiro binário da Storage dos eventos, procura o 

correspondente no ficheiro binário da Storage das assinaturas, iniciando o processo de 

verificação. O processo de verificação consiste em gerar novas sínteses dos eventos, utilizando 

para o efeito a informação criptográfica de cada Nó (enviada previamente pelo Dealer) e em 

compará-la byte a byte com as assinaturas lidas no ficheiro. 

Uma vez que é usado um esquema de criptografia de threshold, durante a implementação 

é definido um valor de l e k, correspondendo a primeira variável ao número total de 

participantes (ou Nós) e a segunda ao número de participantes que são necessários para 

reconstruir o segredo (ver secção 2.1.3).  

Na figura 10 é representada a arquitetura proposta neste trabalho para a tecnologia 

ArcSight, caso as fontes de dados não suportem a instalação de software. Neste caso é instalado 

um SmartConnector em cada Nó, que tem como objetivo realizar o pull dos eventos gerados 

pelas fontes de dados. Existirá ainda um outro ConnectorServer, onde estará instalado outro 

SmartConnector, mas onde não é realizada a assinatura parcial dos eventos, denominado na 

figura 9 por ConnectorServer para a Storage de eventos. Este ConnectorServer tem apenas a 

função de receber os eventos das fontes de dados e enviá-los para a Storage dos eventos.  
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Atualmente o número de dispositivos de informação (fontes de dados) que não suportam 

a instalação de software é bastante reduzido. Por este motivo, e pela capacidade de adaptação 

da arquitetura proposta (representada na figura 10), neste trabalho apenas serão efetuados testes 

tendo em conta que a fonte de dados suporta a instalação de software.   

Seguidamente são apresentadas as arquiteturas testadas, de uma forma incremental ao 

nível da complexidade. Começa-se por descrever o modelo mais simplista, onde os eventos são 

gerados e enviados para a Storage de eventos, sem serem assinados. De seguida é apresentada 

a arquitetura utilizando o esquema de threshold com apenas um nó (l =1 e k =1). Após isso é 

testado o funcionamento desta arquitetura, encontrando-se esse nó comprometido. Por fim, é 

apresentada a arquitetura com três nós (l =3 e k =2), no sentido de validar a capacidade de 

escalabilidade da arquitetura e a sua capacidade de tolerância a faltas.  

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos através da implementação destas 

quatro arquiteturas. Estes resultados têm o objetivo de avaliar a eficiência do algoritmo 

Threshold do autor Victor Shoup [11] na arquitetura proposta neste trabalho, a capacidade do 

Verificator validar eventos íntegros e identificar eventos que foram comprometidos e por fim, 

avaliar o impacto (ao nível de tempo) do aumento do número de Nós no sistema. 

Fonte de dados
STORAGE 

das assinaturas

HASH CIFRA
h

Eventos

...

Evento

Evento

Evento

Evento

Assinatura parcial do 
evento

Assinatura parcial do 
evento

Assinatura 
Parcial 

do evento

[ Assinatura parcial
de cada evento, ID da 

assinatura ]

STORAGE dos 
Eventos

[ Eventos 
com respetivo ID ]

HASH CIFRA
h

HASH CIFRA
h

Connector Server para a storage de eventos 

Connector Server 1

Connector Server 2

Connector Server n

Evento Evento

Figura 10 – Arquitetura geral para fonte de dados que não suporte a instalação de 

software 
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4.2.1  Arquitetura sem criptografia  

 

Na figura 11 é representada uma arquitetura simplista, onde os eventos são gerados pela 

fonte de dados e enviados pelo SmartConnector para a Storage de Eventos.  

 

 

Nesta arquitetura apenas existe um componente de Storage que se encontra numa sub-

rede e que possui um mecanismo de autenticação próprio. Por só existir um componente de 

Storage, nesta arquitetura não existem o Dealer nem o Verificator. Para efeitos de 

implementação, os eventos são guardados num ficheiro de texto, que apenas poderá ser lido 

por utilizadores autorizados. 

4.2.2  Arquitetura com um nó 

 

Na figura 12 é representada uma arquitetura para o SIEM ArcSight. Nesta, os eventos 

gerados na fonte de dados são enviados para a Storage dos eventos (juntamente com o ID do 

evento) e para um único Nó. Quando chegam a este último, é realizada a sua assinatura. A 

assinatura é enviada para a Storage das assinaturas para futuramente poder ser validada pelo 

Verificator.  

 

Figura 11 - Esquema da arquitetura sem criptografia 

Fonte de dados

Eventos

Eventos

STORAGE dos 
Eventos

[ Eventos 
com respetivo ID ]
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No ArcSight, o nó estaria localizado no componente Connector Server, onde é produzida 

a sua assinatura e esta última enviada para um Logger, juntamente com o seu ID. O mesmo 

evento, após ter sido gerado na fonte de dados, é também enviado para um outro Logger, 

juntamente com o respetivo ID. 

4.2.3  Arquitetura com um nó comprometido 

 

Para validar o funcionamento do mecanismo de criptografia de threshold, testou-se para 

a arquitetura anterior (l =1 e k =1) a capacidade do Verificator detetar que o único Nó da 

arquitetura teria sido comprometido.  

Na figura 13 encontra-se representado o teste mencionado, que consistiu em modificar 

alguns eventos no Nó, comprometendo a sua integridade e comprovar se o Verificator 

efetivamente detetou essa alteração. 

 

 

 

 

Figura 12 – Esquema da arquitetura proposta com um nó 
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4.2.4  Arquitetura com três nós 

 

Na figura 14 encontra-se representada a arquitetura proposta neste trabalho, com três nós. 

Nesta arquitetura os eventos gerados pela fonte de dados são enviados para a Storage dos 

eventos e para cada Nó, através do SmartConnector. Em cada Nó é realizada a assinatura 

parcial de cada evento e enviada para a Storage das assinaturas. Por fim, a integridade dos 

eventos é comprovada pelo Verificator, através do método descrito anteriormente. 

Para esta arquitetura definiu-se l =3 e k =2 com o objetivo de testar o comportamento do 

Verificator quando existem 3 nós no total, um deles se encontra comprometido e apenas são 

necessários dois para reconstruir o segredo; isto é, quando o sistema é tolerante a uma falha 

por crash (tolerância a 2f+1).  

Figura 13 – Esquema da arquitetura proposta com um nó comprometido 
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Figura 14 - Esquema da arquitetura proposta com três nós (l =3 e k =2) 
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Capítulo 5  

Resultados 

Nesta secção do trabalho são mostrados os resultados da concretização das arquiteturas 

descritas nas secções anteriores. Na secção 5.1 os objetivos são avaliar a eficiência do 

algoritmo Threshold do autor Victor Shoup [11] na arquitetura proposta neste trabalho e avaliar 

a capacidade do Verificator validar eventos íntegros identificando também os eventos que 

foram comprometidos. Na secção 5.2 é objetivo avaliar o impacto (ao nível de tempo) do 

aumento do número de Nós no sistema. 

5.1  Prova de conceito 

5.1.1  Arquitetura sem criptografia  

 

Na figura 15 encontram-se a sublinhado amarelo, os eventos enviados pelo 

SmartConnector para a Storage dos eventos. Como pode ser visualizado na figura, os eventos 

encontram-se no formato CEF (Common Event Format), pois a fonte de dados encontra-se 

configurada para enviar os mesmos neste formato. No entanto, como não foram alvo de 

nenhuma operação (por exemplo, de subtração ou adição de campos) estes eventos podem 

considerar-se como estando no seu formato Raw, requisito necessário para que possam ser 

usados para fins forenses. 

Figura 15 - Eventos armazenados na Storage de eventos 
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5.1.2  Arquitetura com um nó 

 

Na figura 16 encontra-se representado o resultado do Verificator para a arquitetura 

proposta com apenas um Nó. A figura mostra que do decorrer do processo de comparação para 

eventos com o mesmo ID, todos os eventos são válidos. 

 

5.1.3  Arquitetura com um nó comprometido 

 

Na figura 17 encontra-se representado o resultado do Verificator para a arquitetura 

proposta com apenas um Nó, estando este último comprometido. Na figura é possível visualizar 

que os eventos que foram modificados maliciosamente (e que se encontram sublinhados a 

amarelo) são avaliados como sendo inválidos pelo Verificator. 

Figura 16 - Resultado do Verificator para a arquitetura com um Nó 
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5.1.4  Arquitetura com três nós  

 

Na figura 18 encontra-se representado o resultado do Verificator para a arquitetura 

proposta com três Nós (l =3 e k =2). A figura mostra que todos os eventos com o mesmo ID 

são válidos.   

Figura 17 - Resultado do Verificator para a arquitetura com um Nó comprometido 

Figura 18 - Resultado do Verificator para uma arquitetura tolerante a 2f+1 (l =3 e k=2) 
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5.2  Desempenho 

 

Para medir o impacto do aumento do número de Nós na arquitetura proposta neste 

trabalho foi realizada a média de tempo que demoraram 35 eventos a chegar à Storage das 

assinaturas, desde que foram gerados na fonte de dados. Para o caso da arquitetura sem 

criptografia foi medida a média do tempo que demoraram 35 eventos a chegar à Storage dos 

eventos. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 2. 

 

Tipo de arquitetura Tempo (ms) 

Sem Criptografia 0,0231 

Arquitetura com um Nó 101,7813 

Arquitetura com dois Nós 120,2571 

Arquitetura com três Nós 140,3429 

Arquitetura com quatro Nós 159,8571 

 

                         Tabela 2 – Média de tempos das várias arquiteturas 

 

Da tabela anterior obteve-se o gráfico 1. Este gráfico relaciona as diversas arquiteturas 

testadas com as médias dos tempos descritos atrás. 
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Gráfico 1 – Relação entre as arquiteturas e a média de tempos dos eventos 
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Capítulo 6  

Discussão e conclusão 

A arquitetura onde não é usada criptografia apresenta a vantagem do processo de envio 

e armazenamento de eventos ser mais rápido. Isto acontece pelo do facto de não existirem 

tantos componentes e procedimentos de computação (sínteses, cifras, entre outras) como nas 

restantes. No entanto, embora a confidencialidade e a autenticidade das comunicações (entre a 

fonte de dados e a Storage dos eventos) seja garantida através do protocolo SSL (no modelo 

de autenticação mútua), as propriedades de não repúdio e de integridade (garantida através do 

Verificator, componente inexistente) não podem ser garantidas, tornando inválido o uso do 

método para fins forenses. 

A arquitetura onde apenas existe um Nó, apresenta a vantagem de (relativamente à 

arquitetura usada pelo ArcSight) efetuar a assinatura dos eventos no Connector Server, 

adicionando uma camada de segurança aos mesmos. No entanto, apresenta a limitação de não 

ser uma arquitetura tolerante a intrusões, isto é, continua a existir a possibilidade de um atacante 

realizar um ataque de negação de serviço ao Nó tornando inexequível todo este processo. Os 

resultados para esta arquitetura mostram que o Verificator conseguiu validar corretamente os 

eventos, utilizando para o efeito as assinaturas presentes na Storage das assinaturas e os eventos 

presentes na Storage dos eventos. O anterior permite também garantir as propriedades de 

integridade e não-repúdio dos eventos.  

Para a mesma arquitetura, mas com o Nó comprometido, o Verificator foi capaz de 

detetar os eventos que foram modificados. 

Na arquitetura onde foram usados três Nós são resolvidas as limitações existentes nas 

arquiteturas descritas anteriormente. Adicionalmente, e perante os resultados obtidos pode 

também concluir-se que se trata de uma arquitetura tolerante a intrusões, pois mesmo que um 

atacante consiga comprometer um dos Nós da arquitetura (modificando os eventos antes que 

seja efetuada a sua assinatura), os restantes Nós geram a assinatura correta do mesmo evento e 

enviam-na para a Storage das assinaturas. O anterior possibilita que o Verificator decida acerca 

da legitimidade dos eventos.  

O número de Nós pode ser adaptado consoante a necessidade de resiliência da plataforma 

hóspede. 
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No que diz respeito ao impacto do aumento do número de Nós no tempo de 

armazenamento dos eventos pode concluir-se que por cada Nó que se adiciona à arquitetura, 

existe um incremento de cerca de 20 milissegundos. Este incremento corresponde ao tempo 

que os eventos demoram a chegar à Storage das assinaturas desde que são gerados. Na 

arquitetura onde não foi usada criptografia, o tempo obtido (0,0231 ms) corresponde ao tempo 

de latência existente na rede das máquinas virtuais, uma vez que o envio de eventos para a base 

de dados nesta arquitetura deverá ser praticamente instantâneo. Assim, assumindo que a 

latência da rede não varia com o aumento do número de Nós, este valor deverá também ser 

descontado nos tempos das restantes arquiteturas com fim a reduzir a margem de erro. 

Como mencionado anteriormente, esta arquitetura pode ser adaptada à realidade do SIEM 

ArcSight. Neste caso, cada Nó estaria localizado num Connector Server, onde seriam 

realizadas todas as operações necessárias para a produção da assinatura parcial de cada evento. 

O Dealer e o Verificator, por motivos de segurança são componentes Offline, não devendo 

estar ligados à rede. 

A arquitetura proposta é igualmente válida para fontes de dados que não permitam a 

instalação de software (como são exemplo os Smartconnectors). Neste último caso, estes 

componentes são instalados em cada um dos Connector Servers, recebendo os eventos da fonte 

de dados. Após chegarem aos Nós, são realizadas as assinaturas dos mesmos e enviados para a 

Storage das assinaturas. Existirá ainda um outro ConnectorServer, onde estará instalado outro 

SmartConnector, mas onde não é realizada a assinatura parcial dos eventos, denominado por 

ConnectorServer para a Storage de eventos (ver figura 9). Este ConnectorServer tem apenas 

recebe os eventos das fontes de dados e envia-os para a Storage dos eventos. O processo de 

verificação é o mesmo que se encontra descrito ao longo deste trabalho.  

Ambos os componentes de armazenamento encontram-se dentro de uma sub-rede e têm 

mecanismos de autenticação diferentes. Esta medida visa garantir a proteção da informação 

armazenada nestes componentes, nomeadamente contra a eliminação intencional de registos. 

Sendo o objetivo deste trabalho dotar o SIEM ArcSight de mecanismos que permitam o 

uso dos eventos para fins forenses, as medidas de segurança implementadas para os 

componentes de Storage deparam-se com a necessidade de impedir o acesso indevido aos 

mesmos. No entanto, é possível a um atacante que consiga comprometer um ou vários Nós, 

enviar grandes quantidades de informação para estes componentes, a fim de esgotar o seu limite 

de armazenamento. Esta limitação poderá no entanto ser mitigada definindo-se regras que 
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limitem a quantidade de informação por unidade de tempo que um determinado evento envia 

ou por exemplo, através de monitorização em tempo-real desses componentes. 

Para concluir, neste trabalho foi realizado o levantamento legal e procedimental de 

requisitos que permitem o uso de um mecanismo de armazenamento de logs ou registos de 

forma segura para o fim judicial e foi testado um mecanismo de armazenamento forense 

tolerante a intrusões que garante os requisitos e a necessidades identificadas no ponto anterior 

para a tecnologia ArcSight. Pelo anterior, pode concluir-se que foram cumpridos os objetivos 

inicialmente propostos.  

Através dos resultados obtidos foi possível comprovar a sua funcionalidade e 

aplicabilidade prática à tecnologia SIEM, nomeadamente ao ArcSight. 

A arquitetura proposta neste trabalho, como demonstrado através da prova de conceito, 

apresenta a característica de ser tolerante a intrusões. Outra das características já mencionadas 

anteriormente, é a capacidade de escalabilidade desta solução, sendo que como foi possível 

verificar, o aumento do número de Nós implica um incremento linear do tempo que as 

assinaturas parciais demoram a ser guardadas na Storage correspondente.  

Por não ter sido possível testar este mecanismo para o componente de Storage do 

ArcSight, (o Logger) como proposta de trabalho futuro seria interessante testar a sua 

funcionalidade para o mesmo. Outra proposta de trabalho futuro, é o estudo de uma 

metodologia que resolva a limitação ao nível da componente de Storage, pois se um atacante 

conseguir comprometer um ou vários Nós, poderá enviar grandes quantidades de informação 

para estes componentes, esgotando o seu limite de armazenamento. 

Tendo sido este trabalho realizado ao abrigo de uma parceria celebrada entre a 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a empresa Unisys Portugal, todo o trabalho 

de investigação, concretização e redação foi elaborado em paralelo com as atividades laborais 

da empresa. Estas últimas contribuíram para a familiarização com a tecnologia em causa 

(tecnologia ArcSight) e na aprendizagem e aplicação prática de matérias relacionadas com a 

segurança informática, tema no qual se insere este trabalho. 
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Lista de Acrónimos 

 

 
CEF: Common Event Format 

CNPD: Comissão Nacional de Proteção de dados 

ESM: Enterprise Security Manager 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol 

ID: Identification 

IDS: Intrusion Detection System 

IP: Internet Protocol 

IPS: Intrusion Prevention System 

IPSec: Internet Protocol Security 

ISO / IEC: International Organization for Standardization / International Electrotechnical 

Commission 

NIST SP: National Institute of Standards and Technology Special Publication  

NOC: Network Operation Center 

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard 

PGP: Pretty Good Privacy 

REGEX: Regular Expression 

SEM: Security Event Management 

SIM: Security Information Management 

SIEM: Security Information and Event Management 

SHA-1: Secure Hash Algorithm - 1 

S/MIME: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions 

SOC: Security Operation Center 

SOX: Sarbanes-Oxley 

SSH: Secure Shell 

SSL: Secure Socket Layer 

TCP: Transmission Control Protocol 

TLS: Transport Layer Security 

VM: Virtual Machine 

 


