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Resumo 

 
Os ataques informáticos são uma ameaça emergente para empresas que trabalham com 

dados sensíveis. Neste contexto, as ferramentas SIEM (Security Information and Event 

Management) ajudam na monitorização e correlação de eventos com o objetivo de 

detetar ataques informáticos. A enorme quantidade de dados recolhidos pelos SIEMs 

dificulta o trabalho de configurar a deteção de ataques na prática. Os SIEMs trazem 

configurações de segurança instaladas de raiz, contudo estas configurações provam-se 

muitas vezes insuficientes, pois as infraestruturas variam muito de acordo com as 

empresas e por esse motivo é frequente existirem “buracos” nas configurações de 

segurança que devem ser tratados pelas equipas de segurança responsáveis para tornar 

os seus SIEMs eficazes. 

Propomos neste documento uma solução para ajudar as equipas de segurança a 

identificarem os “buracos” nos seus SIEMs. Apesar de existirem ferramentas que 

possibilitam a injeção de eventos num SIEM para testes, a nossa difere dessas na 

medida em que conta com uma base de dados de eventos representativos de ataques 

reais, dessa forma aliviando as equipas da tarefa de identificação de eventos apropriados 

para testar os seus SIEMs eficazmente. A nossa ferramenta foi bem-sucedida na 

identificação de “buracos” em configurações de SIEMs supostamente robustas, dessa 

forma provando a sua utilidade prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: SIEM; Security Configuration Auditing; Security Attack Event Database; 

ArcSight; Computer Security 



ii 

 

 

  



iii 

 

Abstract 
 

Cyber-attacks are an increasing threat to organizations working with sensitive data. 

In this context, SIEMs (Security Information and Event Management tools) help in 

monitoring and correlating network events with the goal of detecting cyber-attacks. The 

enormous amount of data collected by SIEMs makes the job of configuring attack 

detectors very hard in practice. SIEMs already come with pre-installed security 

configurations, however these are often insufficient because network environments vary 

widely across organizations, hence there are often configuration "holes" that security 

teams must address to make their SIEMs effective. 

We propose a novel solution to help security teams in identifying configuration "holes" 

in their SIEMs. Like existing solutions ours can be used to inject network events to test 

the effectiveness of SIEMs, however it differs from these solutions in that it leverages a 

database of high-quality events representative of complex real-life attacks, thus 

alleviating security teams from the non-trivial task of identifying events to test their 

SIEMs effectively. Our solution was successful in identifying "holes" in a supposedly 

robust SIEM configuration created by a qualified security team, thus proving its 

practical usefulness. 
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Capítulo 1 Introdução 

1.1  Motivação 

Vivemos uma época rica em inovação e evolução no que diz respeito à tecnologia. Nos 

últimos anos, esta tem evoluído exponencialmente, facilitando as nossas vidas, não só 

em contexto pessoal como profissional. A Internet propagou-se pelo mundo a uma 

velocidade alucinante, permitindo-nos neste momento estarmos ligados em qualquer 

altura a qualquer lugar no planeta. Esta capacidade pode ser vista como uma mais-valia. 

No entanto, do ponto de vista da Segurança Informática, todos estes fatores contribuem 

para que qualquer indivíduo possa ser um potencial pirata informático, habitualmente 

denominado por hacker. Esta ameaça de hacking pode originar de um jovem talentoso e 

interessado ou de uma organização altamente especializada nesta prática criminosa, 

incluindo organizações governamentais. Com as empresas a migrar informação para o 

formato digital, a atenção de organizações com intuitos maliciosos é atraída para ativos, 

tais como: informação de clientes, fórmulas de medicamentos, segredos pessoais e 

outros bens, materiais ou não, de valor crítico e “não” mensurável. A Segurança 

Informática apresenta-se portanto neste momento como uma necessidade para a 

continuidade e proteção dos negócios das empresas. 

Os SIEM (Security Information and Event Management) focam-se numa ideia chave, a 

de interligar a informação dos vários dispositivos de uma infraestrutura e tratá-la de 

uma forma centralizada para a gestão eficiente e eficaz da segurança. Mais 

especificamente, a informação que provém de outras soluções de segurança, como 

firewalls, IDSs (Intrusion Detection Systems), servidores de autenticação, antivírus, 

entre outros, é agregada e analisada num componente principal. As soluções SIEM são 

relativamente recentes [11], mas a sua importância tem vindo a emergir, particularmente 

devido às capacidades de agregação, análise e correlação de eventos em tempo real que 

oferecem. Estas soluções evoluíram de simples soluções de agregação de informação 

(logs), para soluções com a capacidade de processamento e correlação de informação 

em tempo real, análise comportamental, deteção de anomalias, e conformidade com 

normas legais, constituindo desta forma o núcleo de uma solução de segurança 

inteligente para a infraestrutura de uma empresa. 
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Geralmente, um SIEM é instalado com configurações padrão de fábrica, pensadas para 

assegurar uma monitorização eficaz, no entanto, existem especificidades inerentes aos 

ambientes de cada empresa, que devem ser tratadas pelas equipas de segurança de forma 

a tornar estas configurações eficazes. Assim, e muitas vezes também devido à falta de 

conhecimento (know how) de muitas equipas de segurança na operação deste tipo de 

soluções [27] existem “buracos” nas configurações das mesmas. 

Embora permita a deteção de ataques e tentativas de intrusão, do nosso ponto de vista, 

configurar um SIEM, para que cumpra de modo claro todas as suas especificações, é um 

trabalho difícil, que requere “paixão” e experiência técnica para desenvolver a perícia 

necessária para a deteção de anomalias, visto os ambientes SIEM serem alimentados por 

um número elevado de servidores e aplicações, as arquiteturas de rede serem complexas 

e o número de potenciais ameaças aos sistemas, que hoje existem, ser muito elevado 

[31].  

Surgiu assim a necessidade de criar uma ferramenta que ajudasse a simular ataques para 

identificar os “buracos” nas configurações de segurança dos SIEMs, e dessa forma 

facilitar o trabalho das equipas responsáveis pela configuração deste tipo de soluções. 

1.2  Enquadramento 

O projeto apresentado é parte integrante do segundo ano do Mestrado em Segurança 

Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e surge com a 

proposta da Unisys Portugal para um estágio curricular. A oportunidade de realizar o 

projeto neste contexto empresarial permitiu-me estar diretamente envolvido nas 

atividades profissionais da empresa. Numa primeira fase, existiu uma fase de integração 

na equipa de segurança da Unisys, onde passei por um período de adaptação e 

formação, para que, no decorrer do estágio, pudesse desempenhar funções de 

consultoria na área da segurança. O estágio e o projeto propostos focam-se na 

tecnologia SIEM, mais especificamente no ArcSight, SIEM desenvolvido pela HP, e 

líder no quadrante da Gartner há vários anos consecutivos [8][15][34]. O mercado dos 

SIEM apresenta-se como um mercado em evolução, avaliado em 1.6 mil milhões de 

dólares (em 2015), tendo crescido uns impressionantes 11% e 12% em 2014 e 2015, 

respetivamente [15]. O contacto direto com este tipo de tecnologia e com os clientes em 

que a Unisys implementou a solução, permitiu-me desenvolver competências que de 

outra forma não seriam possíveis desenvolver, e trabalhar e investigar sobre uma 

tecnologia muito cara, que de outra forma seria inacessível. É por isso que pensamos 

tratar-se (o estágio curricular) de uma relação positiva de simbiose para alunos que 

queiram entrar no mundo profissional, não querendo deixar de parte a componente 

académica e de investigação. 
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A Unisys está há vários anos inserida no mercado das soluções SIEM, tendo 

identificado, de acordo com o feedback de vários clientes, uma lacuna significativa no 

ArcSight: a impossibilidade de testar as configurações desenvolvidas de uma forma 

flexível, fácil e eficiente, e a inexistência de ferramentas de testes que contem com um 

registo representativo de ataques não triviais, pensados por especialistas de segurança e 

que simulem o pensamento dos atacantes informáticos. É desta lacuna que surge a ideia 

de desenvolver o gerador de eventos proposto nesta tese.  

1.3  Objetivos 

O objetivo principal com a concretização do projeto é o de criar um gerador de eventos 

de segurança que representem ataques para testes de configurações de SIEMs. O 

gerador deve ser capaz de simular eventos reais e injetá-los neste tipo de plataformas. 

Por eventos reais, entenda-se logs de eventos oriundos de várias tecnologias, como 

firewalls, antivírus, active directory, entre outros. Combinados, estes registos de 

eventos podem ser novamente injetados na rede por forma a simular ataques e assim 

testar facilmente a robustez da configuração do SIEM efetuada pela equipa de segurança 

de uma organização. Definiram-se assim os seguintes objetivos: 

 

 Identificar vários ataques conhecidos e pensar em outros mais complexos, que 

possam alertar para lacunas neste tipo de configurações e dessa forma facilitar o 

trabalho das equipas de segurança. 

 Desenvolver uma solução protótipo do gerador incorporando uma base de dados 

de eventos correspondentes aos ataques identificados para que possam ser 

injetados em ambientes reais para testes de configurações. 

 Validar o protótipo desenvolvido através de uma prova de conceito assente em 

configurações retiradas de ambientes reais, tornadas anónimas, de modo a 

demonstrar a utilidade prática da solução proposta. 

Devido à natureza do estágio, surgem limitações temporais e tecnológicas e por isso 

todos os testes realizados debruçar-se-ão apenas sobre o SIEM ArcSight, que é utilizado 

por clientes da Unisys. Contudo, acreditamos que no futuro a podemos tornar 

multiplataforma (a solução pode ser adaptada a outros SIEMs) pois estes produtos 

assentam em bases de funcionamento comuns. 
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1.4  Organização do Documento 

Este documento está organizado da seguinte forma: 

 

 Capítulo 2 – Introdução dos conceitos de Segurança Informática relevantes para 

o projeto, entre outros, o conceito de ataque informático, e o conceito de SIEM e 

suas funções principais. 

 Capítulo 3 – Explicação do problema que deu origem ao trabalho realizado e 

apresentação de trabalho relacionado com o mesmo. 

 Capítulo 4 – Explicação do funcionamento da plataforma ArcSight, em 

particular das suas funções e componentes mais importantes. 

 Capítulo 5 – Explicação do funcionamento da solução, focando na sua 

arquitetura e integração com os vários componentes da plataforma ArcSight. 

 Capítulo 6 – Apresentação da prova de conceito assente em três configurações 

SIEM retiradas de ambientes reais, e discussão dos resultados obtidos. 

 Capítulo 7 – Conclusões relativas ao trabalho desenvolvido e propostas para 

trabalho futuro.  
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Capítulo 2  

Conceitos de Segurança 

Este capítulo introduz alguns conceitos fundamentais de Segurança Informática, 

algumas classes de ataques relevantes, o conceito de SIEM e suas funções genéricas. 

Estes conceitos constituem a base de desenvolvimento do trabalho realizado. 

2.1  Conceitos de Segurança   

2.1.1  Definição de Segurança  

A segurança informática está diretamente relacionada com um conjunto de medidas que 

permitem proteger informação de valor para um ou mais indivíduos. Mais 

especificamente, ela tem por objetivo proteger e preservar a autenticidade, 

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Estas propriedades são 

a base para a segurança, e têm que estar na base do pensamento para a construção de um 

sistema seguro. São definidas da seguinte forma, como descrito em [1]: 

 

 Autenticidade: A medida em que um serviço ou pedaço de informação é genuíno 

e por isso protegido contra a personificação ou falsificação. 

 Confidencialidade: A medida em que um serviço ou pedaço de informação está 

protegido contra acessos não autorizados. 

 Integridade: A medida em que um serviço ou pedaço de informação está 

protegido contra a modificação indevida, ilegítima ou não detetada. 

 Disponibilidade: A medida em que um serviço ou pedaço de informação está 

protegido contra a negação de serviços ou acessos autorizados. 
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2.1.2  Vulnerabilidade, Ataque e Intrusão  

A segurança informática existe porque todos os sistemas informáticos têm, 

inevitavelmente, fraquezas que podem ser exploradas por um atacante. 

Uma vulnerabilidade é um defeito de sistema relevante para efeitos de segurança, ou 

seja, um defeito que pode ser explorado por um atacante com o objetivo de subverter a 

política de segurança, definindo-se esta como o “conjunto de requisitos de segurança 

que têm de ser satisfeitos pelo sistema” [2]. 

As vulnerabilidades são o ponto de partida para qualquer tentativa de ataque por parte 

de um hacker. Entenda-se por ataque uma ação maliciosa que visa ativar uma ou mais 

vulnerabilidades, subvertendo a política de segurança do sistema. Para que um ataque 

tenha sucesso tem necessariamente de atingir uma ou mais vulnerabilidades que consiga 

ativar. Se tal ação se verificar, pode resultar num estado erróneo do sistema, 

denominado por intrusão. A ameaça informática corresponde ao potencial de ataque 

sobre um sistema informático. [2] 

A Figura 1 esquematiza o processo desde o explorar de uma vulnerabilidade, até à 

intrusão, que pode originar uma falha nos mecanismos de segurança de um sistema, se 

nada for feito para a prevenir ou tolerar [1]. Note-se que, em segurança, apenas se 

determina que ocorreu uma falha no sistema quando essa é um efeito externamente 

observável de um erro [1]. Ou seja, pode existir um erro no sistema introduzido por um 

atacante, que ainda não foi ativado, e por isso não se considera uma falha. 

 

 

 
Figura 1 - Vulnerabilidade, ataque e intrusão 

Apesar de existirem vários mecanismos para prevenir intrusões num sistema, recorrendo 

aos meios tradicionais de proteção, como as firewalls, começou-se a perceber que, todos 

os sistemas e componentes têm as suas vulnerabilidades, e a linha de pensamento 

evoluiu no sentido de tolerar estas intrusões, ou seja, admitir que elas vão ocorrer, mas 

que não vão ter um impacto no sistema, suficiente para que este não consiga continuar a 

oferecer um serviço fidedigno e confiável [1]. Um dos primeiros grandes projetos bem-
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sucedidos neste sentido foi o MAFTIA [7], que conseguiu tolerar ataques em grandes 

sistemas distribuídos (aplicações Web) de uma forma eficiente, permitindo-os continuar 

a operar corretamente e sem degradação de serviço.  

2.2  Tipos de Ataques 

Existem vários tipos de ataques que podem interferir com o bom funcionamento de um 

sistema informático. De seguida apresentam-se algumas das classes mais conhecidas de 

ataques informáticos, que importa introduzir no âmbito deste trabalho. 

2.2.1  Código Malicioso 

Designa-se por código malicioso (malware) qualquer tipo de programa desenhado com 

fins maliciosos, tais como: destruição de recursos computacionais, roubo de informação 

confidencial, ou outra ação contra a vontade do utilizador. Especificam-se, de seguida, 

alguns exemplos de código malicioso: 

 

 Vírus - são programas que se replicam, infetando e propagando-se por ficheiros 

e programas. São normalmente ativados quando um ficheiro afetado é aberto. Os 

vírus propagam-se por ação humana, por exemplo, fazendo correr um programa 

afetado. 

 Worms – Semelhantes aos vírus, no entanto, não necessitam de ação humana 

para se propagarem. Espalham-se tirando partido das capacidades do sistema e 

por isso são teoricamente mais perigosos.  

 Trojans – São programas, aparentemente benignos, que têm um propósito 

malicioso associado, como métodos de acesso remoto. 

2.2.2  Acesso a Informação Confidencial 

Estes ataques visam a obtenção não autorizada de informação confidencial. O impacto 

que tem na vítima depende da importância da informação obtida. No entanto, 

tipicamente, o atacante irá sempre procurar obter a informação que mais benefício lhe 

traz. Nas mãos de um atacante, a informação é utilizada de várias formas, obviamente 

para benefício próprio, como o roubo direto (p.e dados do cartão de crédito ou 

passwords), a venda de informação no mercado negro, ou mesmo para extorquir uma 

vítima com a ameaça de exposição da informação. 
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2.2.3  Reconhecimento da Infraestrutura 

Os ataques de reconhecimento (reconnaissance) são normalmente passivos, na medida 

em que o objetivo do atacante é recolher informação útil sobre as vítimas que pretende 

atacar, de uma forma não autorizada. Esta informação pode ser, por exemplo, relativa às 

versões de sistemas operativos e aos serviços que estão a correr nos servidores sendo 

fundamental para a descoberta de vulnerabilidades nos seus alvos. Dois exemplos muito 

conhecidos deste tipo de ataque são: 

 

 Port Scanning: Consiste no envio de vários pedidos a uma série de portos num 

servidor/computador, com o objetivo de descobrir portos abertos relativos a 

serviços com vulnerabilidades conhecidas. 

 Port Sweeping: Consiste no varrimento de vários computadores para descobrir 

se corre num dado porto um serviço com vulnerabilidades conhecidas. Por 

exemplo, um worm pode varrer o porto TCP 1433 de um conjunto de 

computadores para ser aproveitar das vulnerabilidades de um serviço SQL à 

escuta nesse porto, na tentativa de realizar um atacante.  

2.2.4  Negação de Serviço  

Os ataques de negação de serviço (denial of service) são conduzidos com o objetivo de 

impossibilitar a utilizadores legítimos a utilização satisfatória de um dado serviço. Estes 

ataques podem ser feitos a computadores (host based), tomando partido de 

vulnerabilidades em aplicações ou sistemas do mesmo, ou a redes (network base), 

procurando saturá-las de tal forma a que seja impossível operá-las corretamente [10]. 

Exemplos: 

 

 TCP SYN Flooding: Quando um cliente estabelece uma ligação TCP a um 

servidor, este envia-lhe primeiro uma mensagem SYN. De seguida, o servidor 

responde-lhe com uma mensagem SYN-ACK (acknowledge) e o cliente 

completa o estabelecimento da ligação enviando uma mensagem ACK. Se um 

atacante enviar várias mensagens SYN, mas nunca completar o estabelecimento 

de ligação, e tendo em conta que o servidor aloca recursos para guardar 

informação acerca da ligação que ainda não está estabelecida, pode conseguir 

saturar os recursos do servidor e assim incapacitar a prestação de serviço. 
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 ICMP Smurf Flooding: Um atacante constrói pacotes ICMP maliciosos com o 

endereço da vítima que pretende atacar (IP spoofing), e envia-os para um 

endereço de difusão (broadcast) de uma, ou várias redes (anteriormente 

referenciadas como vulneráveis – smurf amplifiers). Se a firewall destas redes o 

permitir, o pacote vai ser encaminhado para as máquinas pertencentes à rede, as 

quais irão sobrecarregar a vítima com pacotes ICMP echo reply. 

2.2.5  Personificação 

O ataque de personificação (personification) é um ataque em que um atacante se faz 

passar por um utilizador legítimo num sistema ou protocolo de comunicação, 

subvertendo os mecanismos de autenticação. Um bom exemplo de um ataque de 

personificação é um atacante conseguir fazer-se passar por um utilizador privilegiado e, 

assim, conduzir ações maliciosas num sistema de uma forma mascarada. Outro exemplo 

de um ataque de personificação é o IP spoofing, em que um atacante envia pacotes de 

rede, fazendo-se passar pela vítima. 

2.3  Plataformas SIEM 

O conceito de SIEM é relativamente recente, tendo sido definido em 2005, por Mark 

Nicolett e Amrit Williams, da Gartner [11] e, desde aí, tem vindo a tomar um papel 

importante na segurança informática das empresas. Historicamente, o conceito surgiu a 

partir de outros dois paradigmas [12]: 

 

 SEM (Security Event Management) – Capacidade de monitorização e análise 

em tempo real, e gestão de eventos, para suportar atividades de segurança, tais 

como a resposta automatizada a Incidentes de Segurança1. 

 SIM (Security Information Management) – Orientado ao armazenamento de 

informação de longa duração para análise histórica e produção de relatórios. A 

partir daí, podem conduzir-se vários tipos de análises, tais como investigações 

forenses ou auditorias de conformidade.  

 

                                                 
1 São eventos que alertam sobre a possível violação das políticas de segurança de um sistema 

informático ou a falha das políticas de segurança [35]. 
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Com o aumento intensificado de ataques informáticos às empresas, a capacidade de 

análise de eventos em tempo real que os SEMs ofereciam, popularizaram este tipo de 

sistemas. No entanto, a conformidade com os requisitos legais é também fundamental 

nas empresas. Assim, os auditores começaram a procurar mais propriedades dos SIMs, e 

os fabricantes começaram a adaptar-se, e integraram nos seus produtos SEM as 

propriedades dos SIM [11]. 

Surge desta forma o conceito de SIEM (Security information and event management), 

que suporta propriedades de ambos os SIM e SEM. A tecnologia SIEM permite detetar 

ameaças e responder a incidentes, através da monitorização e análise de eventos em 

tempo real, combinada com a análise histórica de eventos recolhidos de uma variedade 

de fontes de dados [13]. 

Estas fontes de dados podem ser firewalls, IDSs, servidores de autenticação, antivírus, 

entre outros. Definem-se as funções genéricas de um SIEM como: 

 

 Agregação, consolidação e gestão de logs – Recolha ou agregação de logs dos 

sistemas de rede, servidores e aplicações, de acordo com as necessidades de 

segurança. Estes logs são normalizados e guardados na forma de eventos. 

 Correlação de eventos – Identificação de ataques por análise de eventos 

provenientes de múltiplas fontes para identificar padrões que não são óbvios 

quando se apenas olha para uma fonte em particular. 

 Alarmística – Sistema de alertas e notificações, de acordo com a priorização do 

risco e valor associado a cada fonte. 

 Análise forense – Habilidade de investigar incidentes de segurança recentes ou 

antigos, procurando por eventos relevantes que estejam guardados. 

 Conformidade – Capacidade de aferir conformidade (ou não conformidade) 

através da recolha de informação dos eventos. 

2.3.1  Arquitetura 

Quanto à sua arquitetura (Figura 2), apesar dos fabricantes poderem criar ferramentas e 

componentes proprietários que os diferenciem, qualquer SIEM deve ser capaz de 

recolher eventos, fazer a sua consolidação, e posterior correlação e apresentação. 
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Figura 2 - Arquitetura de um SIEM 

 

 Recolha de eventos - Apesar de não fazerem parte da arquitetura de um SIEM, 

as fontes de dados (que representam a infraestrutura de uma empresa) são 

fulcrais, pois, numa primeira fase, são estas que produzem os logs para posterior 

análise dos respetivos eventos. A recolha dos eventos é feita por agentes 

coletores, que tanto podem recolher os eventos da fonte, como recebê-los desta. 

De notar que as fontes podem divergir entre uma imensidade de produtos, com 

versões diferentes, de fabricantes diferentes, gerando assim logs muito 

heterogéneos. Por este motivo, depois de serem recolhidos pelos agentes, os 

dados têm que ser normalizados, isto é, convertidos para um formato comum 

que seja facilmente entendido e interpretado pelos restantes componentes da 

plataforma. 

 Consolidação - Depois de normalizados, os eventos são armazenados de uma 

forma centralizada numa base de dados. Obviamente, esta deve ser dotada de 

medidas de segurança adequadas para manter a confidencialidade e integridade 

dos dados (utilizando algoritmos criptográficos) assim como a sua 

disponibilidade (técnicas de replicação e salvaguarda). A capacidade de 

armazenamento dos eventos permite que sejam feitas investigações tanto a 

eventos recentes como a eventos antigos. 

 Correlação e apresentação - A capacidade de correlação de informação é o 

elemento que mais valor dá a um SIEM. O motor de correlação de um SIEM 

deve ser capaz de encontrar padrões entre os eventos que identifiquem 

comportamentos anómalos, podendo este tipo de informação ser mostrado ao 

utilizador final na forma de alertas, relatórios ou outro tipo de ferramentas de 
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visualização, com o objetivo de facilitar o trabalho da equipa de segurança 

informática.  

Tipicamente, as soluções SIEM são utilizadas para facilitar e automatizar o trabalho de 

monitorização e resposta a incidentes, conduzido por equipas altamente especializadas. 

2.4  Sumário 

Neste capítulo foram apresentados alguns conceitos basilares de Segurança Informática, 

como a sua definição e suas propriedades fundamentais. De seguida, introduziram-se 

algumas classes de ataques informáticos importantes a reter para a construção do nosso 

protótipo, visto que conta com ataques que nestas se inserem. Apresentaram-se ainda os 

conceitos genéricos de um SIEM, nomeadamente ao nível da sua arquitetura e funções 

genéricas de cada componente. Na próxima secção, introduzir-se-á o problema que deu 

origem à elaboração deste trabalho e apresentar-se-á trabalho relacionado com o 

mesmo. 
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Capítulo 3 Problema e Trabalho Relacionado 

3.1  Problema 

A configuração de um SIEM não é uma tarefa simples. Muitas pessoas caem ainda no 

erro de pensar que um SIEM é uma tecnologia que se implementa, e se mantém 

inalterada. No entanto, a implementação de um SIEM não deve ser vista como um 

projeto, mas sim como um processo [28]. 

Para implementar um SIEM, é preciso ter em conta vários aspetos, como os objetivos e 

requisitos da implementação, funcionalidades esperadas, arquitetura de rede, tamanho 

da infraestrutura e tipos de dados que se querem recolher. Como dito anteriormente, a 

implementação de um SIEM é um processo, e deve ser feita por passos.  

Em primeiro, deve assegurar-se que é feita a gestão dos logs da infraestrutura e que a 

plataforma está pronta para receber uma quantidade relevante de informação, 

proveniente dos diversos componentes da mesma. Após estar garantido este primeiro 

passo, pode começar-se a trabalhar sobre esses logs (denominados eventos quando 

chegam à plataforma SIEM), traduzindo essa informação em algo que pode ser utilizado 

para detetar comportamentos anómalos [29]. Essa tradução é feita na forma de Use 

Cases, que, no âmbito dos SIEMs, são definidos como componentes lógicos, de ação ou 

de informação e que podem ser regras, alertas, instrumentos de monitorização ou 

relatórios que visam preencher um conjunto de requisitos de segurança [30]. 

Os fabricantes das soluções SIEM oferecem configurações padrão, oferecendo à partida 

um leque alargado de Use Cases para preencher um conjunto de requisitos de 

segurança. No entanto, muitas vezes estas configurações provam-se insuficientes, não 

só devido à enorme complexidade das arquiteturas de rede e número de servidores e 

aplicações, como também devido ao número de potenciais ameaças que existem hoje 

em dia [31]. A especificidade do ambiente de cada empresa revela “buracos” neste tipo 

de configurações, obrigando que as equipas tenham perícia e conhecimento alargado em 

Segurança Informática para poderem refinar os Use Cases padrão, ou construir outros 

Use Cases que possam preencher esses “buracos” nas configurações dos seus SIEMs. 

Para além destas dificuldades, acresce muitas vezes o seguinte: a falta de recursos para a 

construção, refinamento e adaptação das configurações; a desconfiança nos conteúdos 
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genéricos e servidos por omissão pelos fornecedores; a falta de habilidade para integrar 

novas fontes de dados, por não serem oficialmente suportadas pelos fornecedores; ou 

até mesmo a desconfiança de que configurações bem construídas possam não detetar 

comportamentos secundários de atacantes, como o uso de credenciais roubadas, criação 

de backdoors, entre outros [32]. 

Assim, o nosso projeto surge como uma ajuda para qualquer administrador ou equipa de 

administração deste tipo de plataformas, com o objetivo de facilitar o trabalho de testar 

as configurações dos seus SIEMs, identificando os “buracos” que existem nas mesmas, 

e que devem ser corrigidos. 

3.2  Trabalho Relacionado 

A temática de testes de segurança é muito falada, e existem vários trabalhos que visam 

técnicas, métodos e ferramentas de testes. Temos frequentemente assistido a notícias de 

ataques bem-sucedidos com impactos graves em empresas, como a divulgação de 

informação confidencial das mesmas [23][24][25]. Segundo a NIST, a razão principal 

para efetuarmos testes de segurança é identificar potenciais vulnerabilidades nos 

sistemas, para corrigi-las [38], antes que atacantes as possam explorar.  

Pretendemos portanto abordar o tema de testes em segurança, introduzindo alguns 

conceitos base. Sendo a nossa ferramenta usada para testar um sistema de segurança, o 

SIEM, é importante conhecer o que existe neste campo, de modo a poder existir um 

termo de comparação com outras soluções, ou apenas perceber como outras ferramentas 

de teste funcionam. Apresentamos de seguida alguns dos tipos de testes mais 

conhecidos, assim como algumas ferramentas de teste que são utilizadas no mercado. 

Existem várias fases no desenvolvimento de software, antes das aplicações serem 

disponibilizadas ao público. Ao longo deste ciclo de desenvolvimento, devem ser 

executados vários testes [42]. A análise estática de código (white box testing) é comum 

para identificar vulnerabilidades no código fonte [39], que mais tarde podem ser 

exploradas. Existem ferramentas open-source como a JLint [40] ou a FindBugs [41] que 

ajudam a encontrar falhas em software em fases iniciais, nomeadamente bugs como o 

buffer overflow, que, apesar de ser uma vulnerabilidade que começou a obter 

notoriedade em 1988 com a propagação do Morris worm [49], ainda subsiste como um 

problema de segurança, pois o que foi dito pela SANS em 1997 -  os buffer overflows 

são um problema que provavelmente resulta de programação fraca, que poderia ter sido 

corrigida pelos fornecedores dos produtos através de testes elementares ou revisões do 

código [36] – ainda se aplica hoje em dia, como podemos verificar por [22] ou [21], que 

são vulnerabilidades encontradas em 2015 relativas a buffer overflows. 
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Por outro lado, existem outros tipos de testes que são feitos ao software sem o 

conhecimento do código fonte, que se denominam por testes de caixa preta (black box 

testing). Os testes de fuzzing, por exemplo, permitem a descoberta de vulnerabilidades 

de segurança, injetando dados aleatórios num programa para perceber se este continua a 

executar corretamente [39] e são por norma testes de black box. Existem várias 

ferramentas de fuzzing disponibilizadas na Internet, que se podem pesquisar, por 

exemplo, na página da OWASP [43]. 

Os testes de penetração (penetration testing) são uma atividade atrativa no final do ciclo 

de desenvolvimento de software [48]. Quando uma aplicação é terminada, os seus 

fabricantes sujeitam-na a uma variedade de testes de penetração como medida de 

aceitação [48]. No entanto, este tipo de testes não se restringe a aplicações, podendo ser 

aplicado sobre a infraestrutura completa de uma empresa, nomeadamente nos seus 

sistemas, redes e aplicações. A procura por vulnerabilidades (vulnerability scanning), é 

um método importante de penetration testing. Este método envolve procurar por portos 

abertos, dados de rede e outros elementos numa determinada infraestrutura e encontrar 

vulnerabilidades conhecidas [39]. Existem várias ferramentas muito conhecidas para 

procura de vulnerabilidades, como o Nmap [44], que é famosa pelas suas capacidades 

de descoberta de serviços numa rede e respetivas vulnerabilidades, ou o Nessus [45], 

que procura, por exemplo, por vulnerabilidades que permitem o acesso remoto a um 

sistema ou informação confidencial. 

A nossa ferramenta difere destas, no sentido em que não é uma ferramenta intrusiva, 

nem injeta ataques reais, mas sim registos desses ataques. Na prática, após um teste de 

penetração ou um ataque real, são gerados registos de componentes como firewalls e 

antivírus que podem ser replicados pela nossa ferramenta. Apesar destas ferramentas 

serem utilizadas no âmbito da segurança informática, não conseguimos encontrar 

ferramentas que se assemelhem à nossa, ou seja, que façam testes de segurança às 

configurações dos sistemas SIEM. 

Existem outras ferramentas que permitem a injeção de eventos por syslog em 

plataformas SIEM, nomeadamente o kiwi syslog [46] e o syslog-ng [47]. No entanto, 

nenhuma destas soluções foi desenvolvida para esse propósito, mas sim para 

encaminhamento e gestão de logs de uma infraestrutura. Por esse motivo, não têm a 

flexibilidade de injeção de registos em sistemas SIEM nem contam com uma base de 

dados de registos de ataques, como a nossa ferramenta. 

A ferramenta cake [17] foi desenvolvida pelo Gaetan Cardinal (utilizador ativo da 

comunidade ArcSight) e surge como o ponto de partida para o desenvolvimento da 

nossa solução. Esta ferramenta foi desenvolvida para colmatar os objetivos de simular 

tráfego de rede, testar o espaço necessário para armazenar certos tipos de eventos, medir 
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a carga máxima que um conetor consegue aguentar, otimizar o software e hardware 

para obter a melhor performance, e testar conteúdo interno do SIEM [17]. Assim, e 

particularmente devido ao seu último objetivo, é a que mais se aproxima à nossa 

solução.  

Relembrando que o nosso objetivo é certificar configurações dos sistemas SIEM, 

encontrando “buracos” nas mesmas e dessa foram aliviar o trabalho das equipas de 

segurança na identificação dos “buracos” nas suas configurações, a nossa solução difere 

da cake na medida em alivia o trabalho de procurar pelos eventos de teste, contando 

com uma base de dados de eventos reais que, combinados de acordo com certos 

padrões, simulam ataques nos sistemas SIEM. 

Da nossa pesquisa, não existem até à data trabalhos que relacionem testes de segurança 

com os sistemas SIEM, e por esse motivo, pensamos que a nossa ferramenta é 

percursora neste tipo de soluções.  
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Capítulo 4 ArcSight  

Este capítulo apresenta a arquitetura e os componentes essenciais do ArcSight, o SIEM 

da HP (Hewlett Packard) utilizado neste trabalho, necessários para entender a solução 

de auditoria de SIEMs proposta, e a respetiva implementação para o ArcSight. 

4.1  Arquitetura 

A Figura 3 revela a arquitetura do SIEM ArcSight e seus constituintes. Tal como a 

figura mostra, apresenta todas as funcionalidades genéricas anteriormente descritas, que 

se exigem a um SIEM. 

 
Figura 3 - Arquitetura do SIEM ArcSight [14] 

Os ArcSight Smart Connectors (doravante chamados de conetores) são responsáveis 

pela fase de recolha dos eventos e sua normalização. O ArcSight ESM/Express e/ou o 

Logger são responsáveis pelo mecanismo de consolidação e armazenamento dos 

eventos, assim como o mecanismo de correlação e apresentação dos eventos. Note-se 

que o mecanismo de correlação e visualização é suportado pelo conteúdo ArcSight, 

descrito mais adiante, e disponibilizado pela HP na forma de interfaces user-friendly de 

forma a facilitar o trabalho do utilizador/analista.  
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O núcleo de uma arquitetura ArcSight tem como componentes obrigatórios os conetores 

e um componente de gestão, que pode ser um Express ou ESM (Enterprise Security 

Manager), de acordo com os requisitos da empresa, garantindo os mecanismos 

fundamentais de um SIEM. Existem também componentes opcionais, que são utilizados 

consoante os requisitos de segurança da organização e o grau de maturidade desta na 

utilização da tecnologia SIEM. 

4.2  Elementos Arquiteturais 

A plataforma ArcSight compreende um conjunto de elementos arquiteturais, dos quais 

se destacam o ArcSight SmartConnector e o ArcSight Express, sobre os quais assenta a 

solução desenvolvida neste trabalho; e a ArcSight Connector Appliance e o ArcSight 

Logger, que apesar de não serem utilizados neste trabalho estão tipicamente presentes 

em arquiteturas reais. Para mais informação sobre os restantes e elementos do ArcSight, 

consultar [4]. 

4.2.1  SmartConnector 

Os conetores são produtos de software que podem ser instalados em servidores com 

vários sistemas operativos (Windows, Linux, Solaris) ou, opcionalmente, na Conector 

Appliance (componente descrito à frente). Têm como objetivo a recolha de logs (por 

pull ou push) de dispositivos e aplicações existentes na infraestrutura da empresa e são 

responsáveis por encaminhar os eventos recebidos das fontes de dados, encarregando-se 

da sua normalização para um formato comum, entendido por todos os componentes do 

ArcSight, designado por CEF (Common Event Format) [5]. O formato CEF é um 

formato standard de logging desenvolvido pela HP, construído para simplificar o 

processo de gestão de logs. É extensível, baseado em texto, e desenhado para suportar 

múltiplos dispositivos da forma mais simples possível [5]. 

Utiliza o protocolo syslog como mecanismo de transporte. Assim, segue o seguinte 

formato, composto pelo prefixo syslog, o header e a extension, como mostrado em 

baixo na Figura 4: 

 

 
Figura 4 - Formato CEF [5] 
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 Prefixo syslog: Contém uma data e o hostname do dispositivo que constrói o 

log, para enviar um evento no formato CEF (representado na Figura 4 por “Jan 

18 11:07:53 host”) 

 Header: É composto pelos campos obrigatórios em qualquer evento, separados 

pelo caracter “|” (representado na Figura 4 por “CEF:Version|Device 

Vendor|Device Product|Device Version|Signature ID|Name|Severity|”) 

 Extension: Contém uma coleção de pares chave-valor. As chaves são parte de 

um conjunto pré definido. Por exemplo, a chave “dpt” corresponde ao campo 

“Destination Port”. Um evento pode conter zero ou mais pares chave-valor em 

qualquer ordem, separados por espaços (“ “). 

 

Na Figura 5 mostra-se um exemplo de um evento fictício no formato CEF [5]: 

 

 
Figura 5 - Exemplo de um evento no formato CEF [5] 

Um SIEM recebe eventos de inúmeros componentes, como da infraestrutura de rede 

(firewalls, IDS’s, IPS’s), antivírus, sistemas de autenticação, entre outros. Existem 

campos CEF que são unicamente associados a um produto/produtor, como o “Device 

Vendor” (associado ao produtor) e o “Device Product” (associado ao produto). No 

entanto, há outros campos que são normalizados ao tipo de produto e/ou ação tomada, 

como por exemplo o “Category Device Type” ou o “Category Outcome”. Se 

observarmos um evento com os campos “Category Device Type = /Firewall” e 

“Category Outcome” = /Success”, podemos afirmar que se trata de um evento 

proveniente de uma firewall e que foi executada com sucesso uma ação nessa mesma 

firewall, como um pacote ter sido aceite. 

Neste momento, são suportadas cerca de 200 fontes de dados [16]. Quando uma 

empresa tem um produto que não é suportado pela HP (não existe um conetor criado 

pela HP para traduzir a informação que gera), é necessário desenvolver um Flex 

Connector [6], que consiste numa aplicação que faz o parsing da informação gerada 

pelo produto não suportado para o formato CEF, para que seja entendido pela 

plataforma. Numa arquitetura real, observa-se tipicamente um misto de Smart 

Connectors e Flex Connectors [4]. 
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4.2.2  Connector Appliance 

O ArcSight Connector Appliance é um componente de hardware opcional que é 

tipicamente utilizado para uma gestão centralizada dos conetores. Possui uma consola 

de gestão que permite realizar facilmente alterações, atualizações e outras operações 

sobre os conectores. Esta gestão pode ser feita localmente, visto que podem ser 

instalados conetores na máquina do Connector Appliance, ou remotamente, criando 

conetividade com conetores instalados noutras máquinas, facilitando imenso o trabalho 

de administração da plataforma [4]. 

4.2.3  Logger 

O ArcSight Logger é um componente de hardware que permite o armazenamento de 

quantidades elevadas de eventos por grandes períodos de tempo. Tipicamente tem uma 

grande capacidade de armazenamento. É frequentemente utilizado para investigações de 

incidentes antigos (investigações forenses) e é um componente muito importante para 

conformidade legal. Para empresas de telecomunicações, por exemplo, o período de 

retenção offline dos dados é muito elevado por requisito legal. 

4.2.4  Express/ESM 

Estes componentes apresentam-se como o cérebro da solução e servem essencialmente 

os mesmos propósitos. A escolha por um destes deve ser criteriosa, baseada na 

dimensão do projeto associado à empresa. Para projetos de pequenas/médias dimensões, 

deve-se optar pelo ArcSight Express. Para projetos de grandes dimensões (muitas fontes 

de dados, gerando um tráfego enorme), deve-se optar pelo ArcSight ESM. O 

dimensionamento é normalmente feito em conjunto com a HP, ou parceiros da HP, 

como é o caso da Unisys. 

Os componentes ArcSight Express/ESM encontram-se divididos em três 

subcomponentes essenciais: o Manager, a base de dados CORR-Engine e as interfaces 

disponibilizadas para o utilizador. 

 

 O Manager é um servidor desenvolvido em java e apresenta-se como o coração 

da solução. Este centraliza os serviços fundamentais de um SIEM, possibilitando 

o armazenamento dos eventos na base de dados CORR-Engine à medida que 

estes entram na plataforma, e a análise e correlação de eventos através do 

conteúdo interno ArcSight – filtros, regras, instrumentos de visualização 

(explicado mais à frente) que disponibiliza. Existem Use Cases oferecidos pela 
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HP que têm como objetivo oferecer ao utilizador a capacidade de correlação, 

monitorização, produção de relatórios e alertas para vários tipos de atividades, 

como tráfego de rede [18], comportamentos intrusivos [19] ou mudanças de 

configurações [20]. Idealmente, estes Use Cases são implementados “as-is” 

(como são, sem qualquer alteração). Todavia, sabemos que habitualmente os 

Use Cases precisam de várias adaptações e não cobrem todo o espectro de 

ameaças existentes no ciberespaço, nem mesmo no grupo de atividades que 

supostamente cobrem. Por exemplo, o Use Case Intrusion Monitoring [19] não 

cobre todas as ações intrusivas que existem. Por este motivo, é necessário que se 

criem outros Use Cases, consoante a necessidade e sector de atividade de cada 

empresa. Esta tarefa não é trivial e envolve normalmente elementos da equipa de 

segurança da empresa e elementos da equipa de manuseamento do SIEM, de 

forma a traduzir as ideias de correlação de eventos em conteúdo ArcSight, 

utilizável pelas equipas de segurança nas suas atividades. 

 A base de dados CORR-Engine é uma base de dados de alto desempenho onde 

se armazenam os eventos. De acordo com o definido pelo cliente, existe um 

período de tempo de retenção de eventos, em conformidade com as normas 

legais, em que os eventos têm de estar obrigatoriamente disponíveis para 

consulta. 

 Por último, as interfaces disponibilizadas ao utilizador facilitam o trabalho de 

administração da plataforma, a atividade de monitorização e correlação, e a 

apresentação dos eventos. Existem três tipos de interfaces disponibilizadas: a 

consola ArcSight, orientada para o uso em estações de trabalho por parte de 

equipas de segurança, habitualmente situadas em SOCs, providencia acesso a 

todos os recursos internos do ArcSight; a consola Web, permite ao utilizador 

efetuar as tarefas básicas permitidas na consola ArcSight; e a consola de gestão 

ArcSight (interface Web), focalizada em atividades de administração da 

plataforma, como a autenticação nesta, a configuração de espaço de 

armazenamento e atualização de licenças [4]. 
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4.3  Recursos Internos do ArcSight 

Com a instalação do software e hardware, e através das interfaces orientadas ao 

utilizador anteriormente descritas, é possível começar a criar recursos internos ArcSight, 

que podem ser filtros, instrumentos de visualização (datamonitors), caixas de 

visualização (dashboards), regras, relatórios, entre outros. São estes recursos que dotam 

a plataforma das atividades de monitorização e correlação referidas. Estes recursos e 

suas funções são descritos, sucintamente, de seguida. 

4.3.1  Filtros 

São conjuntos de condições que se focam em atributos particulares dos eventos. Servem 

para filtrar eventos desejados para monitorização, análise, ou correlação, de acordo com 

as condições de filtragem estabelecidas. São a base para a construção de outros 

recursos, como regras, instrumentos de visualização ou pesquisas. A Figura 6 mostra 

um exemplo de um filtro. Este tem como condições de filtragem: o insucesso de uma 

operação (Category Outcome = /Failure) e (AND) essa operação ser uma verificação de 

uma autenticação (Category Behaviour=/Authentication Verify). Este filtro pode estar 

definido para indicar registos de logins falhados, por exemplo. Note-se que estas 

condições são configuráveis, ou seja, um utilizador pode acrescentar e remover 

condições, de acordo com os eventos que pretende filtrar. 

 
Figura 6 - Exemplo de um filtro 

4.3.2  Canais Ativos 

Os Canais Ativos (Active Channels) são recursos de visualização, configuráveis com 

um filtro e com um intervalo de tempo específico. Os eventos que ultrapassem o filtro 

especificado no Canal Ativo são mostrados na plataforma em campos CEF. Os campos 

que são mostrados são selecionáveis, e é possível executar várias ações sobre os 

eventos, se os selecionarmos individualmente, como, por exemplo, pesquisar sobre um 

evento específico em tempo real (verificando se estão a entrar na plataforma os eventos 

que ultrapassam as condições de filtragem configuradas), ou apenas observar os 

detalhes do mesmo.  
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4.3.3  Regras 

As regras são o recurso fundamental para o funcionamento do motor de correlação dos 

eventos. Estes recursos avaliam as propriedades dos eventos que chegam em tempo real 

e, através da configuração de filtros, se forem detetados comportamentos suspeitos, 

podem desencadear uma série de ações, como, por exemplo, o envio de notificações 

para a equipa de segurança por email ou SMS e a ativação de um script numa máquina. 

Na criação de regras, definem-se três secções: 

 

 Condições (de filtragem): Um ou mais filtros especificados de acordo com os 

comportamentos que se pretendem monitorizar. 

 Agregação: É onde se define o limite máximo de eventos que podem ultrapassar 

as condições de filtragem definidas, num determinado intervalo de tempo. Se 

esse limite for ultrapassado, são ativadas as ações configuradas na regra. Note-se 

que se pode configurar a agregação, para que apenas se efetue se um 

determinado conjunto de campos dos eventos foram idênticos ou únicos. 

 Ações: São as ações tomadas, se as condições de filtragem e de agregação da 

regra se verificarem. Estas ações visam normalmente facilitar a automatização 

de reposta a incidentes e tipicamente são envios de notificações na forma de 

SMS ou email às equipas de segurança responsáveis. 

Quando uma regra é ativada, é sempre gerado um evento especial interno, denominado 

por evento de correlação (correlation event). Este recurso é fundamental para a 

concretização da solução proposta pois é o recurso que valida se os ataques 

configurados na nossa ferramenta são detetados ou não. Essencialmente, validar-se-á se 

são gerados eventos de correlação após a injeção dos ataques que compõem a nossa 

ferramenta. 

De seguida mostra-se o funcionamento da regra “High Number Of Connections” (regra 

de origem do ArcSight Use Case Network Monitoring [18]) e especificados os eventos 

que a ativam. Esta regra está configurada para procurar ligações aceites em firewalls 

para ligações MSSQL (Microsoft SQL Server), TFPT (Trivial File Transfer Protocol) 

ou terminais remotos (portos 1433, 69 e 3289 respetivamente), e gerar um alerta se 

forem detetados 10 destes eventos do mesmo dispositivo em 2 minutos, porque esta 

conjugação de eventos representa um ataque ou um comportamento anómalo ou 

suspeito. Este limite de 10 eventos em 2 minutos pode ser adaptado de acordo com a 
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realidade da empresa. As condições de filtragem da regra são mostradas na seguinte 

figura: 

 

 
Figura 7 - Condições de filtragem da regra "High Number of Connections" 

A Figura 8 mostra um exemplo de um evento em formato CEF, produzido por uma 

firewall Fortigate que ultrapassa as condições de filtragem da regra (com TargetPort = 

1433): 

 
Figura 8 - Evento CEF que passa as condições de filtragem e agregação da regra “High Number Of 

Connections” 

Para que a regra seja ativada (para além de ultrapassar as condições de filtragem 

definidas na regra), também as condições definidas na agregação (a menos que a regra 

procure apenas por um único evento) têm de ser cumpridas. Neste caso, para ser 

ativada, têm de ser detetados 10 eventos, com os campos destacados a vermelho na 

Figura 9 iguais, em menos de dois minutos. Na prática, têm de ser detetados 10 eventos 

que representem ligações aceites numa dada firewall para um dos três portos 

identificados anteriormente nas condições da regra em menos de dois minutos. 
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Figura 9 - Condições de agregação da regra "High Number of Connections" 

Revisitando o evento da Figura 8, valida-se que este não só ultrapassa as condições de 

filtragem, como também contém os campos que o fazem entrar no motor de correlação 

para a regra “High Number of Connections”. 

A Figura 10 exemplifica o processo de correlação de uma sequência de eventos iguais 

aos da Figura 8 (14 eventos) que desencadeiam um evento de correlação da regra “High 

Number of Connections”, como destacado a vermelho na mesma figura. 

 

 
Figura 10 - Exemplo de correlação da regra "High Number of Connections" 

 

Neste caso, verificando as configurações de ação da mesma regra (Figura 11), seria 

enviada uma notificação por email para o CSIRT (que pode ser uma lista de emails com 

os vários técnicos de segurança de um SOC) alertando para este comportamento 

observado a partir da firewall FWHost01 no porto 1433. 
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Figura 11 - Acções configuradas para a regra "High Number of Connections" 

 

4.3.4  Instrumentos de Monitorização 

Os instrumentos de monitorização (datamonitors) são semelhantes às regras, no sentido 

que filtram os eventos que chegam à plataforma em tempo real. No entanto, o seu 

propósito é sumariar a informação recebida, dotando o utilizador da capacidade de 

visualização necessária para conduzir uma monitorização em tempo real dos dados que 

entram na plataforma. Estes dados podem ser mostrados na forma de vários gráficos ou 

tabelas, inseridos em caixas de visualização, e podem revelar indicadores em tempo 

real, como estatísticas dos eventos, médias de tráfego de rede, entre outros. 

4.3.5  Painel de Instrumentos 

Os painéis de instrumentos (dashboards) são essencialmente caixas de visualização, 

onde um ou vários instrumentos de monitorização podem ser inseridos. Na Figura 12 é 

mostrado um exemplo de uma caixa de visualização com vários instrumentos de 

monitorização inseridos. 

 
Figura 12 - Exemplo de um painel de instrumentos 
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4.3.6  Pesquisas  

As pesquisas (queries) são recursos, como o próprio nome indica, para pesquisa de 

eventos na base de dados. Define-se um período de tempo para a pesquisa, e os eventos 

recolhidos pela pesquisa podem ser armazenados num segmento de dados ou 

simplesmente visualizados num relatório. Podem ser configuradas condições de 

filtragem e os campos CEF que se pretendem recolher de um evento, podendo-se aplicar 

funções de sort, group by, average, entre outras, sobre os campos CEF. De seguida, na 

Figura 13 mostra-se um exemplo de configuração de uma pesquisa. 

 

 
Figura 13 - Exemplo de configuração de uma pesquisa 

4.3.7  Segmentos de dados 

Os segmentos de dados (Trends) são tabelas de armazenamento de subconjuntos de 

eventos da base de dados, alimentadas periodicamente por pesquisas à base de dados. A 

partir do momento em que se obtêm segmentos de dados com informação da base de 

dados, segmentada à nossa medida, as pesquisas podem ser feitas aos segmentos de 

dados, aliviando o sistema de pesquisas a toda a base de dados, que acrescentam uma 

carga considerável ao sistema e demoram muito tempo a terminar. Na Figura 14 

apresenta-se um exemplo de configuração de uma Trend. 
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Figura 14 - Exemplo de configuração de um segmento de dados 

4.3.8  Relatórios 

Os relatórios são definidos de acordo com as pesquisas, segmentos de dados ou canais 

ativos criados, e são frequentemente agendados para produzir informações de largos 

períodos de tempo. Por exemplo, podem ser configurados para serem gerados 

automaticamente todas as semanas/meses com a informação de tráfego de uma ou várias 

firewalls de uma dada empresa. Este é um recurso valioso para retirar informação 

importante da estrutura de uma empresa para avaliações de métricas de qualidade ou 

para apresentação a altos cargos ou clientes de forma a transparecer as funcionalidades 

do SIEM. 

4.4  Sumário 

Neste capítulo explicámos o funcionamento do sistema SIEM proprietário da HP, o 

ArcSight. Em particular, introduziram-se os elementos da sua arquitetura mais 

relevantes para este trabalho, e os recursos internos que facilitam o seu manuseamento. 

Este conhecimento sobre o ArcSight facilita a compreensão da solução de auditoria de 

SIEMs proposta neste trabalho e apresentada de seguida. 
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Capítulo 5 Solução 

A solução foi desenvolvida para colmatar o problema identificado anteriormente, a 

impossibilidade de testar eficazmente as configurações dos sistemas SIEM. De uma 

forma genérica, os registos (logs) relevantes de vários tipos de produtos da 

infraestrutura de uma empresa (como firewalls ou anti-vírus) são guardados em base de 

dados e são utilizados para construir os ataques da solução. Dependendo do ataque, a 

periodicidade de injeção de eventos é fundamental, sendo possível a injeção de vários 

eventos por segundo ou minuto (por exemplo, para um ataque de negação de serviço) de 

apenas um evento isolado (por exemplo, uma máquina infetada por um vírus), ou de 

vários eventos de acordo com um tempo de comunicação estabelecido (por exemplo, 

comunicação com uma máquina maliciosa de 5 em 5 minutos). 

A ferramenta disponibiliza menus com os ataques, para que o utilizador os possa 

escolher para testar as configurações do seu SIEM. Mais especificamente, quando um 

ataque é escolhido, os eventos que o sustentam são encaminhados para o ArcSight 

SmartConnector e posteriormente para o ArcSight Express, onde é feita a correlação de 

eventos. De acordo com os eventos de correlação gerados neste componente, é possível 

perceber quais foram os ataques que foram ou não detetados pelas configurações de 

SIEM instaladas no ArcSight Express e perceber se estas estavam preparadas, ou não, 

para detetar os ataques. 

De seguida explica-se a arquitetura da solução, as fases do seu desenvolvimento e a 

forma como interage com o componente principal do ArcSight, o ArcSight Express, de 

forma a testar as suas configurações.  

5.1  Arquitetura 

A Figura 15 esquematiza a arquitetura do protótipo desenvolvido, que é composto por 

uma base de dados de ficheiros e dois scripts escritos em Python, que permitem a 

injeção de eventos no Express. 
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Figura 15 - Arquitetura e funcionamento do protótipo  

5.1.1  Base de Dados  

A base de dados do protótipo - Figura 15(A) - contém ficheiros de registos de eventos 

retirados de ambientes reais, e adaptados para que sejam aplicáveis de uma forma 

transversal, em vários clientes (Figura 15(A1)), assim como os ficheiros de 

configuração dos ataques que compõem o nosso protótipo (Figura 15(A2)), que 

instanciam esses mesmos registos de forma a reproduzir os ataques desenvolvidos para 

este protótipo e dessa forma testar se a configuração de um SIEM os deteta. 

Os Log Files (Figura 15(A1)) estão guardados com um formato específico, para que se 

possam contruir eventos no formato CEF (anteriormente descrito) a partir destes. Os 

ficheiros encontram-se divididos em duas secções importantes: 

 

 Header: É a secção onde se especificam os campos obrigatórios para construir o 

cabeçalho do evento CEF do log escolhido, que se pretende injetar. No âmbito 

do projeto, determina-se que injetar um evento significa enviá-lo para o ArcSight 

SmartConnetor (Figura 15(C)), que posteriormente o encaminha para Figura 

15(D) para testes de configurações. 

 Optional CEF Fields: É a secção onde se podem adicionar outros campos CEF, 

como endereços e portos de origem e destino e outros campos utilizados para 
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categorizações internas pelo ArcSight, como o campo CEF CategoryOutcome, 

que representa o resultado de uma certa ação (um login ou uma ligação a um 

domínio, por exemplo). 

Para construir esta base de dados (A1), foi conduzida uma investigação aos eventos de 

vários produtos para armazenar os campos CEF que os identificam pelo seu tipo. Por 

exemplo, para produtos do tipo firewall, foram analisados eventos de fortinet, 

checkpoint e cisco e recolhidos os campos CEF importantes para identificar 

transversalmente eventos de firewall. Assim, independentemente da tecnologia utilizada 

pelos nossos clientes, é-nos possível efetuar testes às suas configurações, pois a nossa 

base de dados de eventos não depende da tecnologia proprietária, sendo desta forma 

mais abrangente. Foram excluídos campos específicos, como por exemplo os que 

representam fornecedores de produtos (campos como o Device Product ou Device 

Vendor), e escolhidos os campos gerais, que representem ações (campos como o 

Category Outcome ou Category Behaviour) ou classes de produtos (campos como o 

Category Device Group).  

A Figura 16 é um exemplo de um dos ficheiros que compõem a base de dados da 

Figura 15(A1), correspondente a uma ligação FTP aceite (ligação TCP ao porto 21). 

Para apresentar a nossa prova de conceito, foram analisados vários logs e divididos em 

três classes, Antivírus, firewall e Authentication. Note-se que, apesar de serem 

armazenados com os campos gerais, todos os ficheiros são configuráveis. Por esse 

motivo, os campos CEF presentes no ficheiro podem ser alterados e podem ser 

adicionados outros, se nos interessar efetuar algum teste mais específico (não entra no 

âmbito da nossa prova de conceito). 

  
Figura 16 - Ficheiro “FTP Outbound Accepted Connection” 
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Após terminado este processo, foi possível começar a desenvolver os ataques ou 

comportamentos suspeitos que compõem a solução.  

Os Attack Files (Figura 15(A2)) são os ficheiros que representam os comportamentos 

anómalos desenvolvidos para compor a amostra maliciosa do protótipo desenvolvido. 

Alguns ficheiros desenvolvidos representam apenas comportamentos anómalos ou 

suspeitos e não propriamente ataques, no entanto, por forma a simplificar a notação, 

iremos denominá-los a todos por ataques. Sempre que se fala em ataques, no âmbito do 

nosso projeto, fala-se de registos de ataques e não ataques reais. Na prática, nunca são 

injetados ataques, mas sim eventos representativos desses ataques. 

O que foi pedido pela Unisys foi o desenvolvimento de ataques para que a solução 

pudesse ser utilizada em contexto real em clientes. Assim, foi construído um protótipo 

que permite: 

 

 Demonstrar a capacidade de resposta da componente de correlação do SIEM 

ArcSight. Ou seja, mostrar a possibilidade de injetar ataques no componente 

ArcSight Express e visualizar as regras de correlação a gerar alertas de acordo 

com esses ataques. 

 Certificar o grau de segurança das configurações de SIEM dos clientes de acordo 

com os resultados obtidos após a utilização. 

Com estes objetivos em mente, desenvolveram-se os seguintes ataques: 
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ID Ataque Descrição 

1 Denial Of Service Attack 
Ataque de negação de serviço conduzido 

por um e um só atacante. 

2 
Distributed Denial Of Service 

Attack 

Ataque distribuído de negação de serviço, 

ou seja, conduzido por vários atacantes. 

3 Traffic spike of ICMP protocol Pico de tráfego do protocolo ICMP 

4 Port Sweep Activity by Attacker 
Um atacante está a fazer um varrimento de 

portos na rede. 

5 Virus Detected and Not Deleted 
Foi detetado numa máquina um vírus que 

não foi removido. 

6 
Infected Host begins Port Scanning 

the Network 

Uma máquina (host) infetada por um vírus, 

começa, após algum tempo, a efetuar um 

varrimento de portos. 

7 

Host gets infected and begins 

communication with known C&C 

Center 

Uma máquina infetada por um vírus 

começa a comunicar com um centro de 

comando e controlo (C&C) malicioso 

conhecido. 

8 

User with outdated Anti-Virus gets 

Infected and starts data exfiltration 

activity 

Foi identificada uma máquina com o 

antivírus desatualizado, que, após algum 

tempo, começa a enviar dados por FTP. 

9 

User with privileges is fired, gets 

angry, and starts deleting AD 

accounts 

Um utilizador com privilégios na AD de 

uma empresa foi despedido, fica chateado, 

e começa a apagar contas na AD. 

10 
Privileged Account logs into a 

compromised Host 

Um utilizador com privilégios autenticou-

se com sucesso numa máquina infetada. 

11 

User logged in more than 5 

workstations in less than 

<timestamp> 

Um utilizador normal autenticou-se com 

sucesso em 5 máquinas diferentes em 

menos de algum tempo (por padrão 5 

minutos) 

12 
User logged in from 3 different 

countries in less than <timestamp> 

Um utilizador normal autenticou-se com 

sucesso em 3 países diferentes em menos 

de algum tempo (por padrão 2 horas) 

Tabela 1 - Ataques que compõem a solução 
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Dividiram-se os ataques em três classes: 

 Network Attack: em que se incluem os ataques 1, 2, 3 e 4 

 Intrusion Attack: em que se incluem os ataques 5, 6, 7 e 8 

 Authentication Attack: em que se incluem os ataques 9, 10, 11 e 12 

Os primeiros cinco ataques, para quem lida com Segurança no dia-a-dia, são bastante 

comuns, como podemos validar observando a seguinte figura, retirada de um 

questionário realizado pelo CSI (Computer Science Institute) [9]. Os ataques 1, 2 e 5 

estão representados na figura, enquanto os ataques 3 e 4 podem ser derivados de 

malware ou originários de bots/zombies (computadores infetados) dentro de uma 

empresa. 

 
Figura 17- Ataques com mais incidência do questionário realizado pelo CSI [9] 

Quisemos incluí-los não só para cumprir o objetivo de sermos capazes de produzir um 

primeiro enquadramento simples a clientes com pouco conhecimento técnico, como 

também para seguir uma estratégia de partir de uma base mais simples e acrescentar 

complexidade a partir daí. Por ser um protótipo, apenas mais 7 ataques foram 

incorporados na ferramenta, para que fosse possível apresentar uma prova de conceito 

mais robusta da nossa solução. No entanto, é do nosso interesse, no futuro, dotar a 

ferramenta de mais e mais complexos ataques, com o objetivo final de cobrir grande 

parte dos ataques que podem ser detetados num SIEM, e desse modo poder ser uma 

ferramenta certificadora das configurações dos mesmos. Estamos cientes de que este 

objetivo é tremendamente ambicioso e muito difícil de atingir, mas é expectável que 

seja um trabalho contínuo e realizado por várias pessoas no futuro. 

5.1.2  Attack Injector Tool  

O núcleo do protótipo é o Attack Injector Tool (Figura 15(B)), que conta com dois 

scripts desenvolvidos em Python: 
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 Cake.py: Este script suporta a injeção de eventos em formato CEF, embora se 

tenham efetuado várias alterações ao mesmo, de forma a suportar a periodicidade 

de injeção de eventos pretendida. 

 AttackInjector.py: Script nuclear da solução, onde foi programada a mecânica de 

funcionamento dos ataques desenvolvidos. Utiliza multitarefa (threading) para que 

se possam injetar vários ataques ao mesmo tempo, de acordo com o resultado 

pretendido. 

5.1.3  ArcSight SmartConnector 

Tal como ilustrado na Figura 15, utilizou-se um ArcSight SmartConnector (C) para 

integrar no componente (D) os eventos produzidos pelo componente (B). O conetor foi 

instalado como um serviço num Windows Server Standard 2007, e foi configurado para 

ficar à escuta no porto 51400 por pacotes UDP. Este conetor conta com vários parsers 

internos, incluindo um que converte as mensagens que recebe em formato CEF, e 

encaminha-as para o componente (D) que entende este formato. 

5.1.4  ArcSight Express 

Este componente é um ArcSight Express (Figura 15(D)) de testes com a versão 5.0.2 

instalada. Quando os eventos no formato CEF entram neste componente, podemos 

trabalhar sobre os mesmos utilizando os recursos internos ArcSight do Express, 

podendo, por exemplo, configurar várias formas de visualização dos eventos sob a 

forma de painéis de instrumentos ou configurar várias regras de alarmística para deteção 

de comportamentos anómalos.  

5.2  Modo de Funcionamento 

De seguida apresentamos um exemplo de funcionamento da solução para o ataque 

“Host gets infected and begins communication with known C&C Center”. Suportar este 

ataque compreende a utilização de dois ficheiros guardados em Figura 15(A1) – 

“Firewall Logs\Accepted Connection” e “.\Anti Virus\Virus Detected – Failed to 

Quarantine” e o próprio ficheiro do ataque guardado em Figura 15(A2) . Os dois 

primeiros são utilizados para injetar os eventos que correspondem às ocorrências de 

deteção de um antivírus numa máquina e uma ligação aceite numa firewall. O ficheiro 

de configuração do ataque permite configurar a máquina infetada pelo vírus e contém 

informação acerca da duração do ataque, o tempo decorrido até à primeira comunicação 

com o centro de comando e controlo malicioso (C&C), o tempo de comunicação com o 

C&C e a lista de IPs maliciosos.  
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5.2.1  Configuração dos Ficheiros de Ataque 

O modo de funcionamento da ferramenta é bastante simples. Cada ficheiro de ataque, 

armazenado em Figura 15(A2) tem uma breve descrição do ataque, dos ficheiros que 

utiliza de Figura 15(A1) e dos parâmetros que o compõem, que podem ser alterados por 

um utilizador da ferramenta à sua medida. A Figura 18 mostra o ficheiro representativo 

de um exemplo do ataque 7 armazenado em Figura 15(A2). É explicado no ponto 

seguinte o que significa cada campo representado na figura.  

 

 
Figura 18 - Ficheiro de configuração do ataque nº7 

Se os parâmetros não forem introduzidos, são assumidos os parâmetros padrão. 

5.2.2  Injeção de Ataques 

Após a configuração dos ficheiros de ataque (note-se que podem ser deixados com as 

configurações padrão, que podem ser aleatórias), corre-se o script AttackInjector.py 

(menus em anexo) e selecionam-se os ataques que se pretendem injetar. Os campos dos 

ficheiros utilizados pelos ataques (guardados em Figura 15(A1)) são utilizados pelo 

protótipo para contruir os eventos CEF, que os gera e injeta, para serem interpretados 

pelo Express. Os campos dos ficheiros dos ataques (guardados em Figura 15(A2) 

podem ser traduzidos em campos CEF  e incluídos nos eventos gerados pelos ficheiros 

Figura 15(A1), ou podem determinar, por exemplo, a periodicidade do ataque ou outras 

configurações relevantes. 

O foco do nosso trabalho não são os ataques em si, mas apresentar uma prova de 

conceito sustentada. Assim, e como a mecânica de elaboração dos ataques é semelhante, 
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apenas se apresenta um exemplo. Percebendo-o, torna-se simples compreender como a 

ferramenta toma partido dos ficheiros guardados na base de dados para construir os 

eventos no formato CEF. Tomando o exemplo do ataque representado na Figura 18 – 

“Host gets infected and begins communication with known C&C Center”, explica-se de 

seguida o que cada campo do ficheiro representa. O campo infectedHostIP é utilizado 

para popular o campo CEF Source Address dos eventos construídos pelos ficheiros 

(guardados em Figura 15(A1)) apresentados de seguida. Note-se que o campo 

infectedHostIP não está preenchido na Figura 18 e por isso é gerado um endereço IP 

aleatório. 

 

 “.\Firewall Logs\Accepted Connection” (Figura 19) 

 
Figura 19 - Ficheiro "Accepted Connection" 

 “.\Anti Virus\Virus Detected – Failed to Quarantine” (Figura 20) 

 
Figura 20 - Ficheiro "Virus Detected - Failed to Quarantine" 

O campo firstContactAfterInfection é o tempo inicial até haver a primeira comunicação 

com o C&C malicoso; o commandAndControlHeartBeatCommunication é o tempo de 

comunicação entre o host infetado e o C&C, após o primeiro contacto; o campo 

commandAndControlCommunicationTime é o tempo total da comunicação; e o campo 
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commandAndControlIPList é uma lista de C&Cs conhecidos, retirados de uma fonte 

OSINT (Open Source Intelligence) [37] de informação que contém endereços IPs 

maliciosos. Quando são construídos os eventos no formato CEF, estes são 

encaminhados por syslog2 para Figura 15(C), que finalmente os encaminha para Figura 

15(D), onde podem ser correlacionados. A Figura 19 mostra como são recebidos os 

eventos que compõem o ataque da Figura 18.  

 

 
Figura 21 - Recepção de eventos no Express, gerados pelo ataque nº7 

5.2.3  Deteção de Ataques 

Quando os eventos entram no componente Figura 15(D) podem ser correlacionados, de 

acordo com as regras configuradas no mesmo. Figura 22 ilustra as pastas“Customer 1 - 

Telcom”, “Customer 2 - Banking” e “Customer 3 – Energy”, as quais contêm as regras 

de cada cliente. Estas foram construídas com o propósito de detetar comportamentos 

anómalos e produzem eventos de correlação se detetarem os ataques que compõem a 

nossa solução. 

 
Figura 22 - Pastas das regras dos clientes 

A Figura 23 mostra a regra “ArcOSI – Communications To Malicious Hosts” 

(pertencente ao cliente 1) a ser ativada por um evento gerado anteriormente pela 

ferramenta. Ou seja, a comunicação com o host malicioso foi detetada. 

 

 
Figura 23 - Exemplo de correlação de eventos gerados pela ferramenta 

                                                 
2 É um formato padrão para a transmissão de mensagens de logs [27] 
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5.3  Sumário 

Neste capítulo foi apresentada a arquitetura do protótipo desenvolvido, os ataques 

desenvolvidos, assim como a forma de utilização do mesmo, exemplificando como um 

ataque é configurado, injetado e utilizado para testar as configurações de um SIEM. 

No capítulo seguinte iremos apresentar os resultados obtidos com a utilização do 

protótipo desenvolvido. 
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Capítulo 6 Avaliação 

Neste capítulo apresentamos a validação da nossa solução. É nosso objetivo demonstrar 

que a ferramenta é útil em contexto real, possibilitando a deteção de deficiências nas 

configurações de SIEMs. 

6.1  Metodologia 

Em primeiro lugar, começou-se por importar três configurações SIEM replicadas de 

clientes Unisys, anonimizadas, atuando nos setores das Telecomunicações, Banca e 

Energia, adequadamente. 

Após a importação das configurações de cada cliente, colocaram-se as suas regras na 

pasta “Real-Time Rules” do Express, estando desta forma prontas para gerar, se 

devidamente configuradas, eventos de correlação sobre os ataques configurados no 

nosso protótipo. 

Criou-se um canal ativo com o seguinte filtro: 

 

 
Figura 24 - Filtro utilizado para detetar os alarmes gerados 

Notar que sempre que uma regra é ativada, um evento de correlação é gerado no 

Express. Assim, foram de seguida injetados os eventos incorporados no nosso protótipo 

e que compõem os ataques desenvolvidos, e analisados os eventos de correlação 

gerados (ou não) para cada cliente. Por fim, foram analisados os resultados, e para cada 

cliente, verificado o número de ataques detetados e não detetados. 
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6.2  Resultados 

Após injeção dos ataques, pudemos aferir quais deles foram detetados, para cada 

configuração. Numa primeira fase, analisámos os resultados de uma forma objetiva, 

apenas mostrando quais foram os ataques detetados pela ferramenta e quais não foram. 

Adicionalmente, indicou-se se foram detetados por conteúdo padrão, ou se, por outro 

lado, não foram detetados, mas poderiam tê-lo sido se o conteúdo padrão estivesse 

implementado. Numa segunda fase, fez-se uma análise das regras de cada cliente, e 

percebeu-se que existiam regras construídas para detetar alguns dos nossos ataques, mas 

que não foram ativadas por terem filtros demasiado específicos ou ligeiramente 

diferentes. 

Assim sendo, terminada a primeira fase de análise, foram obtidos os resultados 

mostrados na Tabela 2. Classificaram-se os resultados da seguinte forma: 

 

 DC (Detetado Cliente) – Ataque detetado pela configuração do cliente. 

 DP (Detetado Padrão) – Ataque detetado por uma configuração ArcSight 

padrão que o cliente incluiu na sua configuração. 

 ND (Não Detetado) – Ataque não foi detetado pela configuração do cliente. 

 NDP (Não Detetado Padrão) – Ataque não foi detetado pela configuração do 

cliente. No entanto, teria sido detetado por uma configuração ArcSight padrão 

se o cliente a tivesse incluído na sua configuração. 

 

ID do Ataque Cliente 1 - Telcom Cliente 2 - Banking Cliente 3 - Energy 

1 DC DC ND 

2 DC ND ND 

3 DP DP DP 

4 DC DC DC 

5 DC ND ND 

6 DC ND ND 

7 DC ND ND 

8 ND ND ND 

9 ND ND ND 

10 ND ND ND 

11 NDP ND NDP 

12 ND ND ND 
Tabela 2 - Ataques detetados e não detetados (primeira fase de análise) 

 

Podemos constatar que as configurações dos clientes 1, 2 e 3 detetaram 58%, 25% e 

17% dos ataques que compõem o protótipo desenvolvido, respetivamente. 
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Na segunda fase de análise acrescentou-se a classificação “PND” e produziram-se os 

resultados representados na Tabela 3. 

 

 PND (Parcialmente Não Detetado) – Ataque não detetado pela configuração 

do cliente. Após análise das regras dos clientes, percebeu-se que existiam regras 

criadas para detetar o comportamento descrito no ataque. No entanto, devido às 

condições de filtragem serem demasiado específicas, o ataque não foi detetado 

pela configuração do cliente.  

 

ID do Ataque Cliente 1 - Telcom Cliente 2 - Banking Cliente 3 - Energy 

1 DC DC ND 

2 DC ND ND 

3 DP DP DP 

4 DC DC DC 

5 DC PND PND 

6 DC PND PND 

7 DC ND ND 

8 ND ND ND 

9 ND ND ND 

10 ND ND ND 

11 NDP PND NDP 

12 ND ND ND 
Tabela 3 - Ataques detetados e não detetados (segunda fase de análise) 

Pudemos constatar, com esta análise mais detalhada, que alguns clientes tinham regras 

especializadas para detetar comportamentos de certos produtos. No entanto, como 

referido anteriormente, os ataques foram idealizados para serem genéricos, e, por isso, 

devido a terem filtros ArcSight demasiado específicos ou ligeiramente diferentes, as 

regras dos clientes falharam em detetá-los, e não foram ativadas. Se considerarmos que 

existiam regras construídas para detetar esses comportamentos que podiam ser 

facilmente adaptadas, as configurações dos clientes 1, 2 e 3 detetariam 58%, 50% e 

33% dos comportamentos que os ataques desenvolvidos pretendem simular, 

respetivamente, o que mesmo assim deixa um significativo número de ataques por 

detetar. 

6.3  Discussão dos Resultados 

Os resultados apresentados mostram que a solução proposta é de facto útil para 

descobrir falhas em configurações de SIEMs, objetivo central deste trabalho. Os 
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resultados obtidos mostram que a percentagem de ataques não detetados para os clientes 

analisados é consideravelmente elevada – 42%, 75% e 83% para os clientes 1, 2 e 3, 

respetivamente – o que evidencia que as configurações dos clientes analisados não 

estavam prontas para lidar com os nossos ataques, da forma como estavam construídos.   

No entanto, podemos salientar alguns aspetos. Foram analisadas regras que estavam 

contruídas para detetar alguns dos nossos ataques, mas que estavam construídas com um 

filtro específico demais, por exemplo, indicando o produtor do evento. Este tipo de 

especificidade não é aconselhável, pois corre-se o risco de elevar demasiado a 

complexidade da configuração, podendo levar, por exemplo, ao esquecimento da 

construção de novas configurações quando são adicionados novos equipamentos à 

infraestrutura de uma empresa. Por exemplo, se uma empresa tiver dois tipos de 

firewalls diferentes, não faz sentido construir uma regra para detetar uma ligação ao 

porto 80 para a firewall A, e outra regra para a firewall B, mas sim abstrair o conceito 

para apenas firewall; se uma nova firewall C for adicionada à infraestrutura não é 

necessário efetuar alterações e não se corre o risco de haver uma falha de segurança. 

Apesar de se poderem configurar os eventos da nossa ferramenta com esse tipo de 

especificidade, relembre-se que a mesma foi construída para minimizar essa 

necessidade aquando da sua utilização. Por isso, é interessante efetuar as duas fases de 

análise anteriormente descritas mas, no âmbito do nosso projeto, a primeira fase é a 

mais importante. Poderia ser apresentada uma proposta de “generalização” das regras 

que estavam construídas para detetar os comportamentos identificados com “PND” ao 

cliente, de acordo com os resultados obtidos na segunda fase de análise. Neste aspeto, o 

cliente 1 foi o único em que não foram classificados ataques com “PND”.  

Da nossa amostra de teste, pode-se concluir que o cliente 1 é o que segue as melhores 

práticas de criação de regras (não foram detetados ataques “PND” com a configuração 

deste cliente), como também foi o cliente com a configuração mais robusta (pois detetou 

mais ataques que os restantes). 

Foram identificados ataques detetáveis com a implementação de conteúdo padrão 

ArcSight, identificados por “DP” e “NDP”. Muitas vezes, devido à complexidade de 

refinamento deste tipo de conteúdo, os clientes ignoram-no, preferindo construir o seu 

próprio conteúdo de acordo com as necessidades que vão surgindo, ignorando o 

conteúdo padrão. Da nossa análise, foi possível concluir que todos os clientes tinham 

implementado conteúdo padrão nas suas configurações, mas tinham deixado outro tipo 

de conteúdo padrão de fora, gerando falhas nas suas configurações que a nossa 

ferramenta assinalou. 

Importa notar que existem outros controlos ou programas que monitorizam 

comportamento anómalos. Por exemplo, a monitorização da AD pode ser feita por 
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programas ou módulos de outros produtos e assim não ser feita ao nível do SIEM. Por 

isso, a classificação de “ND” deve ser apresentada ao cliente, que após análise do 

ataque, deve decidir se a sua configuração tem uma regra em falta ou se o 

comportamento está a ser monitorizado por outro tipo de tecnologia. Do nosso ponto de 

vista, o SIEM é uma ferramenta poderosa que deverá centralizar em si vários controlos 

de segurança, em vez de se terem múltiplos pontos de controlo dispersos pela 

infraestrutura, adicionando complexidade de gestão na mesma. Note-se que o SIEM 

pode ser redundante, e por isso não é um ponto singular de falha. 

Conseguimos desta forma atingir o objetivo a que nos propusemos, que foi o de criar 

um protótipo composto por um conjunto de ataques, pensados para alertar acerca de 

comportamentos anómalos que passam despercebidos por falhas nas configurações de 

sistemas SIEM.  
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Capítulo 7 Conclusão e Trabalho Futuro 

7.1  Conclusão 

Neste projeto propusemos construir um protótipo partindo de uma necessidade 

fundamental, identificada pela Unisys pelo seu contato direto com clientes que utilizam 

a plataforma ArcSight - a incapacidade de testar as suas configurações de uma forma 

rápida e eficaz, e a ausência de ferramentas que pudessem colmatar essa lacuna. 

Uma ferramenta que dispõe de uma base de dados de eventos reais, capaz de simular 

comportamentos anómalos para deteção de falhas de configurações num SIEM, 

apresenta-se como uma ferramenta muito interessante, podendo aliviar o trabalho dos 

administradores deste tipo de plataformas. 

O protótipo desenvolvido tira partido da relação próxima que a Unisys possibilitou com 

o SIEM ArcSight, tendo sido identificados vários tipos de logs de diversas tecnologias, e 

“normalizados”, para que fossem aplicáveis transversalmente, de acordo com o tipo de 

tecnologia (Firewall, Sistemas de autenticação, entre outros). 

Face ao objetivo inicial, conseguimos constituir um protótipo composto por uma 

amostra pequena de ataques para suportar a prova de conceito descrita no documento.  

O esforço de investigação acerca de como resolver a necessidade identificada aliada à 

análise detalhada dos logs, o desenvolvimento dos ataques e da mecânica de 

funcionamento do produto, conduziram-nos até este ponto, culminando numa prova de 

conceito bem-sucedida, tendo sido identificadas falhas nas configurações dos clientes, 

importadas no Express de testes. 

Visto que o trabalho foi feito em simultâneo com outras atividades na Unisys, o foco 

não foi construir ataques excessivamente complexos, mas sim apresentar um protótipo 

robusto, capaz de ser validado por uma prova de conceito. 

Acreditamos portanto que esta ferramenta pode revelar uma grande utilidade para a 

Unisys e seus clientes, podendo ser uma mais-valia para o serviço de consultoria 

efetuado, tendo sempre em vista a melhoria dos sistemas dos clientes.  
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7.2  Experiência 

O trabalho descrito neste documento foi desenvolvido em simultâneo com outras 

atividades diárias, maioritariamente de gestão, implementação e manutenção da 

plataforma ArcSight num grande cliente da área das telecomunicações. Por esse motivo, 

o tempo alocado ao desenvolvimento do trabalho na empresa foi de cerca de 30%. 

A utilização diária do SIEM ArcSight surge como uma mais-valia para a compreensão 

da mecânica de funcionamento dos sistemas SIEM, e não seria possível se o estágio 

curricular não fosse desenvolvido em ambiente empresarial. Para além disso, a relação 

com os colegas da empresa e clientes facilitou imenso o trabalho realizado e revelou 

como funciona o ambiente empresarial de uma forma mais clara. 

7.3  Trabalho Futuro 

Do nosso ponto de vista, existem várias melhorias que podem ser feitas ao protótipo 

desenvolvido. Para que seja visto como um produto, as seguintes melhorias deverão ser 

aplicadas: 

 

 Construção de uma interface gráfica fácil de utilizar, cativante ao olhar de um 

cliente e potencial comprador (se o protótipo evoluir para um produto 

comercializável). 

 Assim como foi feito com o formato CEF (construído para ser utilizado com o 

SIEM ArcSight), adicionar à base de dados ficheiros em outros formatos, como 

o Leef [33] (formato construído para o SIEM Qradar da IBM) e adaptar os 

scripts desenvolvidos para suportar novos tipos de formatos. Esta operação exige 

a análise da documentação dos outros formatos (por exemplo, a tradução para o 

campo “Destination Port” é feita pelo campo “dtp” no formato CEF e pelo 

campo “dstPort” no formato Leef) e a definição de outra formatação para os 

ficheiros guardados na base de dados (feita para o formato CEF neste trabalho). 

Depois de feita essa formatação, a validação dos formatos é feita nos scripts por 

expressões regulares, facilmente adaptáveis. Este ponto enriquece o nosso 

produto, não limitando a sua utilização apenas a um SIEM, mas a vários 

(preferencialmente a todos os líderes de mercado), capacidade que consideramos 

importante para singrar no mercado. 
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 Acrescentar à ferramenta mais ataques, preferencialmente construídos por uma 

equipa, ou várias, com experiência alargada em segurança, gestão de logs e 

administração de plataformas SIEM.  

 Associar um grau de risco a cada ataque e criar métricas de qualidade para os 

resultados da ferramenta. De acordo com os resultados obtidos, poder-se-á 

atribuir uma classificação à configuração de SIEM testada, de acordo com as 

métricas de qualidade estabelecidas. Este ponto é um passo importante no 

sentido de tornar a ferramenta certificadora de configurações de sistemas SIEM. 
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Glossário 

Active Directory  

É uma implementação do serviço de diretório no protocolo LDAP que armazena 

informações sobre objetos em infraestruturas de rede, disponibilizando-a a utilizadores e 

administradores da rede. 

ArcSight 

Solução de SIEM proprietária da empresa Hewlett-Packard 

Antivírus 

Os antivírus são programas concebidos para prevenir, detetar e eliminar malware em 

computadores. 

CEF 

Common Event Format - É um formato standard de logging desenvolvido pela HP, 

construído para simplificar o processo de gestão de logs e sobre o qual os eventos são 

processados na plataforma ArcSight. 

Firewall 

É um sistema de redes de computadores (pode ser software ou hardware) que serve para 

controlar tráfego de rede baseado em regras ou controlos definidos.  

Hacking 

Prática de pirataria informática 

IDS  

Intrusion Detection System – Dispositivo que monitoriza redes ou sistemas, procurando 

por atividade maliciosa, podendo desencadear alertas ou ações corretivas 

OSINT 

Open-Source Intelligence – Informação disponível, que flui livremente e é de livre 

acesso por parte de qualquer indivíduo. 
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SEM 

Security Event Management - Paradigma que define sistemas com capacidade de 

monitorização e análise em tempo real, e gestão de eventos, para suportar atividades de 

segurança. 

SIEM  

Security Information and Event Management – Sistemas que combinam ambos os 

paradigmas dos SIM e SEM. 

SIM 

Security Information Management – Paradigma que define sistemas com a capacidade 

de armazenamento de informação de longa duração para análise histórica e produção de 

relatórios.  

SOC 

Security Operations Centre – Centro para proteção, monitorização e resposta a 

incidentes, para proteção de ativos de infraestruturas de empresas. 
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Anexos 

Anexo A – Menu Inicial 

 

Anexo B – Menu dos Ataques 

 

 

Anexo C – Menu Network Attacks 
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Anexo D – Menu Intrusion Attacks 

 

 

Anexo E – Menu Authentication Attacks 

 


