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RESUMO  

A preocupação com a segurança na Internet vem-se demostrando como crucial, face aos 

vetores em que a sua forte proliferação se vem alicerçando: crescimento dos débitos 

dos circuitos de acesso, aumento do número de utilizadores, incremento da diversidade 

de aplicações disponíveis e criticidade dos dados por estes acedidos e disponibilizados. 

Boa parte das tentativas de intrusão observadas na Internet, têm como alvo o sistema 

DNS – Domain Name System. O DNS, sendo um dos serviços mais simples em que a 

Internet se baseia, é em simultâneo um dos seus mais frágeis. Tal facto deve-se, em boa 

parte, por ser um dos serviços onde ocorrem com maior incidência ataques à sua 

segurança. Adicionalmente e observando o facto de que a generalidade dos restantes 

serviços existentes depender hierarquicamente da autenticidade da informação por este 

prestada, o comprometimento da informação por si facultada, tem implicações diretas 

nos serviços que estão a montante. 

O presente trabalho apresenta uma nova abordagem para a identificação de ataques 

específicos ao servidor de DNS e uma metodologia capaz de automaticamente colmatar 

os mesmos. O sistema desenvolvido não assegura uma filtragem total dos ataques 

possíveis ao servidor de DNS, mas recorre a uma heurística própria para aumentar a 

resiliência de um servidor de DNS resguardando-o de uma forma automatizada. 

A capacidade de comunicação entre as diversas sondas, e a utilização de um repositório 

comum de informação, com vista a uma operação de forma integrada, são também 

objetivos do trabalho, que pretende ainda propor uma solução multiplataforma, e 

baseada em tecnologias open source. Perante um conjunto de heurísticas próprias as 

sondas irão reagir, ativando ou inibindo um acesso, e partilhando a informação entre si, 

evitando um potencial ataque a outro servidor de DNS, mesmo antes de o mesmo vir a 

ser consumado. 

O objeto do trabalho, começou com a abordagem ao estado da arte, contemplando-se o 

estudo das soluções existentes – com a exploração das suas potencialidades e a 

consequente definição das necessidades específicas a implementar. Foram traçados os 

objetivos a implementar na solução, criando-se a respetiva análise funcional. 



 

Encontraram-se três vetores fulcrais que orientaram a implementação da plataforma 

que agora se apresenta: as sondas, que recolhem os dados sobre os servidores de DNS a 

monitorizar e armazenam os mesmos num motor de base de dados relacional; a 

metodologia de análise que baseando-se numa heurística desenvolvida, avalia cada ação 

a tomar, e a Interface Web que permite a gestão de todas as funcionalidades inerentes à 

operacionalidade da solução. Existe ainda uma ferramenta de gestão de alarmes que 

possibilita, em função das situações detetadas, despoletar os avisos nas formas previstas 

– E-Mail, SMS (short message service) e IM (instant messaging), construindo-se uma 

solução de UM (unified messaging). 

A fase seguinte, foi a implementação da solução delineada, aplicada ao caso em estudo 

– a FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional, que tendo a seu cargo a 

gestão do domínio de topo .PT dispõe de acesso privilegiado aos servidores de DNS onde 

pode ser avaliada a plataforma. Face ao universo de servidores responsáveis pela 

operação do serviço de DNS no âmbito de .PT, foram acopladas duas sondas aos dois 

servidores existentes em território nacional. Foram concretizados testes sobre a 

validade da mesma, operaram-se melhorias sobre a metodologia implementada e 

concluiu-se com a colocação em produção da solução. 

PALAVRAS-CHAVE: DNS; Sistemas de Deteção de Intrusão; Monitorização de sistemas e 

redes. 
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ABSTRACT  

There is a growing concern in recent years regarding security on the Internet especially 

considering the ever-increasing pace of transfer rates, number of users, diversity of 

applications available and criticality of data accessed.  

Most of the intrusion attempts on the Internet are targeted at the DNS (Domain Name 

System). The DNS is one of the simplest services on which the Internet is based and 

simultaneously is also one of the most vulnerable. This is, in large part, due to the fact 

that the DNS is at the forefront of all Internet services that rely heavily on the 

authenticity of the information it provides. Consequently, an attack on the DNS has 

direct impact on all services and can take down significant portions on the Internet. 

In this work we present a new approach to identify some kind of attacks to a DNS server 

and a methodology to automatically isolate such attacks. The system we have developed 

does not guarantee a full filtering of all attacks to a DNS server but uses a heuristic 

approach to increase the resilience of a DNS server under unforeseen situations in an 

automated way.  

The proposed solution, based on open source multi-platform technology, allows sensor-

to-sensor communication but uses of a common repository of information, and operates 

in a truly integrated way. The sensors react based on a set of heuristics by activating or 

inhibiting access but also share information with other sensors, thus avoiding a potential 

attack on another DNS server, even before it happens.  

The work begins with a state of the art review, exploring the existing solutions in order 

to define the specific requirements for a successful solution to be implemented. Also in 

this phase, the aims were established and the functional analysis was created.  

There are three key elements that compose the platform: the probes, which collect data 

on the DNS servers, the engine database, which catalogs all the information and the 

Web Interface (Portal Security) which allows the management of all the features 

inherent to operation of the system. There is also a management tool that allows the 

setup of alarms, depending on the situations identified and sends the warnings as 



 

required - E-Mail, SMS (short message service) and IM (instant messaging), a solution of 

Unified Messaging. 

The next step was the implementation of the solution at FCCN - Foundation for National 

Scientific Computing. Reliability results obtained so far were very successful and the 

product was sent into production. 

KEYWORDS: DNS, intrusion detection systems, monitoring systems and networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

No capítulo que agora se apresenta, começa por fazer-se o enquadramento na secção 

1.1, identificando-se a pertinência do DNS, o seu funcionamento e principais 

vulnerabilidades. Na secção 1.2 é realizada uma abordagem das motivações que 

subjazem ao trabalho que se vai descrever e os objetivos que nos propomos a atingir. Na 

secção seguinte expõem-se os contributos esperados. A terminar o capítulo, na secção 

1.4 descreve-se a estrutura do presente texto, explicitando de forma sucinta o que vai 

ser tratado em cada capítulo. 
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1.1 ENQUADRAMENTO 

1.1.1 DNS – A SUA IMPORTÂNCIA NO FUNCIONAMENTO DA INTERNET 

Observando os indicadores estatísticos relativos à utilização da Internet (Usage and 

Populations Statistics, 2011), com referência a março de 2011, verifica-se que existem 

cerca de 30.2% de utilizadores face à população mundial estimada em 6.8 milhões de 

pessoas. 

Se tomarmos em conta os indicadores disponíveis para a Europa, evidencia-se que o 

valor percentual de utilizadores está próximo dos 58.3%, sendo conhecido que o mesmo 

regista uma taxa de crescimento superior a 353% no período compreendido entre 

janeiro de 2000 e março de 2011. Se tomarmos em conta os dados disponíveis para os 

Estados Unidos da América, os indicadores de utilização são ainda mais expressivos com 

um volume de internautas a fixar-se nos 78.3%, associado a uma taxa de crescimento de 

151.7% para o mesmo período que indicado para a Europa.  

A Figura 1.1 apresenta o detalhe relativo a estes indicadores, bem como os elementos 

estatísticos relativos às demais áreas geográficas disponíveis no estudo. 

 

Figura 1.1 – Taxa de penetração da Internet na população mundial 
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A quase totalidade dos serviços utilizados na Internet – desde as redes sociais, o serviço 

de correio eletrónico, acesso a conteúdos na web, ou mesmo o acesso à generalidade 

dos serviços telemáticos, envolvem a troca de informação privada e por isso sensível. 

E a evolução natural é que o nível de utilização da Internet e serviços nesta 

disponibilizados continuem a ser incrementados, se atendermos a que os utilizadores 

promovem a substituição das suas tradicionais tarefas por aplicações na Internet (E-

Banking, E-Government, E-Learning entre outros) procurando um acesso mais rápido aos 

serviços, e independente de horários ou localização geográfica. Em simultâneo o leque 

de dispositivos disponíveis para acesso à Internet vem sendo diversificado, com a 

utilização massificada de smartphones, PDA (Personal Digital Assistant), tablet, smart TV  

e consolas de jogos. 

Dada a disparidade de formas de conetividade à Internet entre as tecnologias fixas – 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), fibra ótica ou cabo coaxial, e as móveis – GSM 

(Global System for Mobile Communications), GPRS (General Packet Radio Service), EDGE 

(Enhanced Data rates for GSM Evolution), UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System), LTE (Long Term Evolution), entre outros, conduzem a que os utilizadores 

disponham dum acesso quase permanente à Internet. 

Adicionalmente, existem também imposições governamentais que forçam a que mesmo 

os utilizadores mais receosos migrem também os seus hábitos para a utilização da 

Internet (parte dos serviços prestados pela Administração Pública são incentivados a 

serem tratados exclusivamente online). 

Torna-se assim imperioso assegurar que o acesso de um utilizador, a um serviço ou 

aplicação em rede seja fiável, havendo garantia de que a concretização do acesso ao 

destino é àquele que realmente se pretende e não outro que se faz passar pelo genuíno. 

Haverá naturalmente outras preocupações, como sejam a garantia dos conteúdos 

trocados, bem como a inibição de acesso aos dados, que estão fora do âmbito do 

presente trabalho. 
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O acesso a cada serviço de Internet, assenta no sistemas de resolução de nomes de 

domínio, Domain Name System (DNS), o qual permite a obtenção de um endereço IP 

(versão 4 ou versão 6) a partir de um dado nome. Permite também a operação inversa, 

com a obtenção de um nome a partir de um endereço. 

Atenta esta função de base necessária ao correto funcionamento da Internet, as 

aplicações amplamente difundidas e disponibilizadas aos utilizadores dependem, em 

primeira instância, da segurança e estabilidade proporcionadas pelo DNS. 

De acordo com a informação estatística relativa aos sistemas de DNS disponíveis na 

Internet (The Measurement Factory, 2010), deteta-se que existem atualmente em 

operação cerca de 11 milhões de servidores públicos de DNS. Se alguns são operados 

com elevados requisitos de disponibilidade e segurança, outros há que são geridos de 

forma muito elementar. Este facto, que veio a ser uma das virtualidades do sucesso da 

Internet, permitindo envolver na mesma rede agentes com práticas de gestão muito 

diversas, representa por outro lado um desafio do ponto de vista de segurança. 

Cerca de 52% dos sistemas DNS permitem a realização de consultas arbitrárias – 

potenciando desta forma os incidentes por negação de serviço (Cheung, 2006). Mesmo 

que apenas uma pequena parcela da infraestrutura de DNS fique indisponível por um 

curto período de tempo, tal situação pode causar perturbação na totalidade da Internet. 

A facilidade com que estes incidentes podem ser concretizados está em boa parte 

associada ao facto do serviço de DNS utilizar maioritariamente o protocolo UDP, o que o 

torna particularmente vulnerável a técnicas de spoofing. 

Sobre estes servidores, recai também o risco de ocorrência de incidentes de segurança 

denominados de envenenamento de cache (Trostle, Van Besien, & Pujari, 2010). Neste 

caso, um potencial intruso envia uma resposta DNS modificada de uma consulta sua, 

para forjar os dados de um cliente. Pese embora o facto de que para se conseguir 

concretizar este ataque ao DNS seja necessário obter o ID da consulta realizada por um 

dado cliente, o ataque de Kaminsky (Alexiou, Basagiannis, Katsaros, Dashpande, & 

Smolka, 2010) demonstrou que tal é possível de se conseguir com relativa facilidade. 
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De acordo com o mesmo estudo, observa-se que cerca de 31% dos servidores existentes 

permitem operações de transferência de zonas, capacitando assim um acesso indevido à 

totalidade da informação por si armazenada. A possibilidade de transferência integral de 

informação de zona deve ser limitada para um conjunto de acessos restritos. 

Adicionalmente o estudo evidência que cerca de 33% dos servidores autoritativos de 

uma dada zona estão fisicamente alojados no mesmo segmento de rede, facilitando 

desta forma a possibilidade de ataques por negação de serviço. A distribuição dos 

servidores de uma zona de nomes, por distintos segmentos de rede, é uma boa prática 

para mitigar os ataques de negação de serviço. 

1.1.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DNS 

O DNS (Mockapetris, 1987) tem por funcionalidade a resolução de nomes de endereços 

Internet – FQDN (Fully Qualified Domain Name), num formato humanamente legível, 

como www.ul.pt, em endereços IP utilizáveis pelos sistemas informáticos, como por 

exemplo 194.117.1.249.  

Permite também a operação inversa, ao pretendermos determinar a que nome está 

associado um dado endereço IP.  

O DNS identifica outros elementos pertinentes associados a um dado domínio, como 

seja por exemplo o endereço de correio eletrónico associado ao mesmo. 

Para a concretização desta operação de resolução de nomes, são executadas várias 

etapas desde o instante em que o cliente DNS inicia o pedido de informação e que se 

concluem na obtenção de uma resposta final, não durando o processo mais do que 

alguns milissegundos, quando este ocorre em condições normais. 

Na primeira etapa o sistema local que originou a consulta começa por verificar se na sua 

cache de DNS – local onde são armazenadas as respostas às últimas consultas realizadas, 

já detém a informação que necessita, evitando-se assim a sobrecarga do sistema com 

consultas redundantes. Caso não existam registos em cache, relativamente ao pedido 

formulado, será necessário realizar uma consulta de DNS.  
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O passo seguinte é a consulta aos servidores recursivos, normalmente junto do Internet 

Service Provider (ISP), responsável pelo serviço de acesso à Internet. A este nível é feita a 

gestão do resto da consulta, maioritariamente partido da informação em cache do ISP.  

Não sendo possível obter os elementos junto dos servidores recursivos, estes consultam 

os servidores de topo – distribuídos por mais de 130 localizações distintas, detêm 

informação que permite encaminhar a consulta para os servidores adequados. Nestes 

servidores reside a informação sobre os responsáveis de cada TLD (top level domain)1. 

Conhecendo a tradução em endereço do responsável por cada TLD, o pedido é para 

estes reencaminhado, para que possa ser novamente validado, em busca hierárquica do 

servidor autoritativo de uma dada zona de nomes de domínio. Resultam assim 

envolvidos nesta operação três componentes: o cliente, o servidor e uma base de dados 

distribuída organizada hierarquicamente, contendo todas as informações relativas às 

zonas existentes. No momento da pesquisa junto do servidor autoritativo de uma dada 

zona de nomes, é obtida a informação pretendida, de entre os vários tipos de registos aí 

disponíveis, conforme se observa na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Principais registos disponíveis para uma zona DNS 

Tipo Descrição Utilização 

A Registo de endereço Associação entre FQDN e endereço IP 

PTR Registo de apontador Associação entre endereço IP e FQDN 

NS Registo de servidor de nomes Identifica o servidor de nomes de uma zona 

SOA Registo “Start of Authority” Define os principais parâmetros de zona (nome do domínio, 

contacto administrativo, número de série, entre outros) 

CNAME Registo de nome alternativo Define um nome alternativo e associa-o ao nome absoluto 

MX Registo de Serviço de E-mail Associa um servidor de E-mail ou o próprio domínio a outro 

servidor 

                                                                 

1 A ICANN, organização que gere múltiplos aspetos globais da internet, lançou em 15 de janeiro de 2012 o 

processo de candidaturas a novos domínios de topo genéricos (gTLDs). Espera-se que no espaço de 2 anos 

possam existir mais 1500 domínio de topo na internet. 
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Os servidores recursivos armazenam a resposta obtida na sua cache local, associando-

lhe um período de validade (time-to-live) ao longo do qual estarão aptos a prestar a 

informação sem necessidade de realizar nova consulta.  

A informação é então entregue ao cliente inicial que operou o pedido, que por sua vez 

também a armazena na sua cache local, furtando-se assim a novas consultas 

desnecessárias relativas à informação obtida. 

1.1.3 PRINCIPAIS VULNERABILIDADES DO SISTEMA DE DNS 

O sistema DNS foi inventado numa altura em que não se pensava que a Internet viria a 

ter a dimensão e aplicações atualmente em uso. Assim, na sua conceção não foram 

tomadas em consideração uma série de opções de engenharia para o tornarem mais 

robusto.  

Apesar de ao longo dos anos terem sido identificadas uma série de vulnerabilidades ao 

sistema DNS, devido ao enorme uso que este sistema tem, a sua substituição não é 

possível. Em alternativa têm vindo a ser feitas alterações nalguns protocolos e na 

arquitetura da sua operação que, no entanto, procuram manter a retro compatibilidade 

com os milhões de sistemas existentes. As vulnerabilidades do DNS podem ocorrer a 

vários níveis: 

 Envenenamento da cache – ocorre quando um servidor de DNS não dispõe de 

informação de resposta a facultar como resposta a um cliente e tenta obter esses 

elementos junto de outro servidor de DNS. No caso de lhe serem facultados 

dados inválidos, vai comprometer a informação a colocar na sua cache. Este tipo 

de incidentes pode ter como alvo dois objetivos: tentativa de negação de serviço, 

e tentativa de forjar uma identidade; 

 Resposta massiva ao cliente – quando um cliente realiza uma consulta DNS, 

recebe um número elevado de respostas (pode alcançar os milhares); 

 Transferências não autorizadas de zona – quando um servidor permite a 

transferência da totalidade da sua zona (AXFR) sem restrições, para além dos 

servidores secundários que deveriam legitimamente aceder à mesma; 
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 Fast flux – esta técnica, que pode ser encontrada nas variantes single-flux e 

double-flux, tem por base a associação de um nome DNS a um número elevado 

de endereços IP que são comutados numerosas vezes em intervalos de tempo 

muito curtos. Com este método potencia-se a concretização de ataques de 

phishing; 

 Negação de serviço – com esta técnica, tendo por base um volume anormal 

(extremamente elevado) de consultas de DNS tenta comprometer-se a correta 

operação e disponibilidade do serviço, colocando-o num estado de assinalável 

degradação de performance ou mesmo de total inoperação (Ballani & Francis, 

2008); 

 Ataque de Kaminsky – com esta técnica (Alexiou, Basagiannis, Katsaros, 

Dashpande, & Smolka, 2010) torna-se possível, modificar de forma danosa a 

resposta DNS a facultar a um dado cliente, obtendo-se o identificador aleatório 

que esteve na origem da consulta realizada; 

 Obtenção massiva de informação – pese embora o facto de que não pode ser 

considerado uma forma direta de comprometimento do serviço, a recolha 

massiva de elementos de DNS, não se enquadra na correta forma de operação do 

serviço e pode causar tanto uma degradação da performance do sistema, como 

ainda dar acesso a informação detalhada, que pode potenciar outras formas de 

comprometimento de segurança posteriores. 

 

Uma das mais significativas alterações ao sistema DNS foi a introdução das extensões 

de segurança ao protocolo DNS – DNSSEC (Eastlake, 1999), conduzindo a que boa 

parte destes incidentes possam passar a ser minimizados. 

No entanto, e dado que o DNSSEC apesar da sua progressiva implantação, ainda não 

está totalmente integrado em todos os TLD’s nem é validado pela maioria das 

aplicações, está ainda longe de ser amplamente utilizado ao nível dos servidores de 

zonas existentes, pelo que é necessário implementar outras formas de segurança 

adicionais, que também permitam minimizar, ou mesmo colmatar as demais falhas 

de segurança enunciadas. 
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1.2 MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

Com a crescente importância da Internet no dia-a-dia da nossa sociedade, tem vindo a 

aumentar o número de criminosos que usa esta infraestrutura para concretizar crimes, 

desde alguns que podemos considerar menos gravosos pela sua natureza, até outros 

que podem trazer prejuízos de grande impacto. Por outro lado o sistema DNS funciona 

numa base permanente, o que traz um outro tipo de desafios para se tentar identificar e 

resolver os ataques a esta infraestrutura. É necessário dispor de mecanismos 

automatizados para identificar e mitigar ataques à infraestrutura do DNS. 

Assim a motivação principal e inicial para este trabalho foi o desenvolvimento de 

metodologias para a identificação e mitigação de ataques a sistemas DNS críticos, 

através da deteção dinâmica e não assistida de incidentes e concretização da sua 

resolução automática.  

O sistema alvo do trabalho de investigação desenvolvido foi um dos 300 servidores de 

topo da Internet, o servidor de topo do domínio .PT, por ser um dos sistemas que 

compõem a infraestrutura crítica do DNS mundial e ser fundamental garantir a sua 

estabilidade e disponibilidade.  

Por outro lado e pelas razões acabadas de enunciar é alvo frequente de ataques à sua 

segurança e, como tal, trata-se de um ambiente excelente para a validação dos 

resultados deste trabalho. 

Do ponto de vista da arquitetura de um sistema de rede, o DNS é uma aplicação, 

localizada na mesma camada que as demais aplicações da Internet – por exemplo, 

correio eletrónico, transferência de arquivos, SNMP (simple network management 

protocol).  

No entanto, dado o papel fulcral do DNS na arquitetura Internet pode ser considerado 

uma aplicação de infraestrutura, uma vez que é usado por todas as outras aplicações e, 

se indisponível, todas as outras aplicações simplesmente não podem funcionar como 

atualmente as reconhecemos.  
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Na verdade quase todas as aplicações de Internet, ponto-a-ponto ou cliente-servidor, 

para identificarem os seus recursos recorrem a um nome de domínio (Mockapetris, 

1987), caracterizados por uma série de termos que terminam num domínio de nível de 

topo (TLD). Como os recursos ligados à Internet são identificados ao nível da rede, 

apenas por endereços IPv4 ou endereços IPv6, para enviar e receber pacotes a partir dos 

sistemas envolvidos na Internet (computadores, servidores, entre outros equipamentos) 

existe a necessidade prévia de uma tradução de um nome de domínio para um endereço 

IP (v4 ou v6). Esta é a principal razão pela qual o DNS é tão crítico, desde logo por ser o 

responsável pelo suporte de aplicações base como quando precisamos aceder o 

conteúdo de um servidor Web, mas também para enviar e receber correio eletrónico. 

 A pertinência do DNS para toda a operação da Internet, resulta na principal causa que 

muitos ataques à infraestrutura de Internet sejam direcionados para este serviço. Se um 

servidor DNS relevante for colocado fora de operação, logo em seguida, uma parte 

significativa da Internet pode ser seriamente prejudicada. 

Por outro lado uma manipulação cuidada e explorando as fragilidades do sistema DNS 

tem sido utilizada para cometer diversos tipos de crimes, muitos deles incidindo no 

sistema financeiro, e cujo volume tem vindo a crescer nos anos recentes. 

Dado a forma hierarquizada como funciona a informação relativa ao DNS, tendo uma 

topologia em árvore como sua estrutura, tendo na parte superior (visível) de um 

conjunto de TLDs (Top-Level Domains), o comprometimento destes pontos-chave pode 

resultar em dano para a informação por si prestada. Também a parte (invisível ao 

utilizador comum) dos 13 servidores de raiz é alvo de muitos ataques que visam 

fragilizar a operação do sistema DNS. 

Importa assim encontrar mecanismos para reforçar a segurança dos servidores de TLDs, 

alojados nestas áreas críticas, garantido por um lado a sua correta operação (evitando-

se a interrupção ou prejuízo no seu serviço), bem como a garantia da informação por 

estes prestada (assegurando a integridade dos elementos transmitidos). 
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1.3 CONTRIBUTOS 

O trabalho de investigação realizado e aqui descrito baseia-se na recolha de dados de 

tráfego relativos a um domínio de topo (TLD) da Internet, com um elevado nível de 

granularidade e durante intervalos de tempo longos, gerando dados nunca antes 

disponíveis para este tipo de contexto. 

Sobre este elevado volume de dados foram concretizadas diversos tipos de análises que 

visaram a identificação de padrões de tráfego que permitiram que usos anómalos 

associados a tentativas de uso ilegítimo ou malicioso da rede fossem reconhecidos.  

Foi desenvolvida uma arquitetura que permite uma proteção automatizada do domínio 

de topo e as heurísticas robustas associadas à criação de mecanismos de identificação 

de ataques.  

Neste trabalho produzimos diversos contributos com o intuito de aumentar o 

conhecimento existente na área da segurança associada à infraestrutura de suporte da 

Internet.

Como primeiro contributo do presente trabalho, resulta a capacidade de identificação 

de um conjunto de padrões considerados maliciosos na utilização do serviço de DNS, 

tendo por base os elementos obtidos por uma monitorização contínua dos dados de 

tráfego de pedidos feitos a um ou mais servidores de um dado TLD.  

A metodologia de colheita da informação, é concretizada de forma transparente e em 

nada altera ou prejudica a forma de operação do serviço, nem degrada a sua 

performance. Baseia-a na colocação de sondas de análise de tráfego junto de servidores 

do TLD de .PT, que permitem a obtenção de dados que vulgarmente não são registados 

de modo tão extenso e que potenciaram a elaboração do contributo apresentado na 

conferência SINO07 – Lisboa, em Novembro de 2007 (Afonso & Veiga, Analysis and 

implementation of security control procedures based on real-time incident detection at 

DNS level, 2007). 
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Adicionalmente, contribuiu-se com a capacidade de identificação de um conjunto de 

medidas que podem melhorar a segurança do serviço de DNS, com recurso a um 

conjunto de sondas de rede a atuar de forma integrada, partilhando informação entre si, 

permitindo não só isoladamente atuar perante comportamentos maliciosos, mas 

também informar atempadamente outra sondas a atuar em sintonia, de forma a 

permitir uma atitude pró-ativa, ainda antes de um dado destino poder ser 

comprometido. Contributo apresentado na conferência WSNS 2008 – Atlanta, EUA, em 

setembro de 2008 (Afonso & Veiga, Protecting the DNS Infrastructure of a Top Level 

Domain: Real-Time monitoring with Network Sensors, 2008).  

Este aspeto é da maior relevância, na medida em que o perfil dos ataques ao sistema 

DNS mostra que quando ocorre um certo tipo de incidente este é feito sobre um 

determinado TLD – incidindo sobre um ou mais dos seus sistemas, mas, decorrido algum 

tempo, replicado sobre outros TLDs.  

Assim a capacidade das sondas trocarem informação sobre estes ataques traz um valor 

acrescentado para proteção da infraestrutura DNS, ao permitir uma atitude proactiva, 

atuando ainda antes de um incidente se vir a consumar. 

Indo para além da capacidade de deteção de comportamentos maliciosos, urge a 

necessidade de atuar negando o acesso a uma dada origem maliciosa, ainda que por um 

período de tempo definido como quarentena – contributo apresentado na conferência 

ICSNC 2008 – Sliema, Malta, em Outubro de 2008 (Afonso & Veiga, Protecting the DNS 

Infrastructure of a Top Level Domain: Dynamic Firewalling with Network Sensors, 2008). 

Contribui-se desta forma para uma melhoria não só da segurança global do serviço de 

DNS, como também para uma mais eficiente performance do serviço prestado aos 

legítimos pedidos realizados, dado que haverá melhor disponibilidade para os processar, 

tal como evidenciado no contributo apresentado na conferência ICN 2011 – St. Maarten, 

Antilhas Holandesas, em Janeiro de 2011 (Afonso & Veiga, DNS Security Control 

Measures: A heuristic-based Approach to Identify Real-time incidents, 2011). 
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A melhoria da qualidade dos resultados obtidos, procurando reduzir o número de falsos 

positivos e negativos encontrados, permite contribuir para a que a solução proposta 

tenha uma melhor pertinência e utilidade no tema em apreço. Contributo apresentado 

na conferência FEDCSIS 2011 – Szczecin, Polónia em Setembro de 2011 (Afonso & Veiga, 

Enhancing DNS Security using Dynamic Firewalling with Network Agents, 2011). 

O recurso a uma metodologia apropriada, aplicando uma heurística em que a avaliação 

feita em tempo real, tem por base não apenas os elementos recolhidos em cada 

instante, mas também os dados provenientes de outras fontes de informação e ainda o 

cadastro de cada origem, quando cruzados de forma temporal, vem trazer um novo 

contributo ao tema, tal como foi apresentado na conferência ICSNC11 – Barcelona, 

Espanha, em Outubro de 2011 (Afonso & Veiga, Enhancing DNS Security by Dynamic 

Firewalling with Network Sensors, 2011). 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE TEXTO 

O presente trabalho, introduz como ponto de partida, no seu capítulo 2, uma 

abordagem ao problema de investigação – Segurança de Sistemas de DNS ao nível de 

um TLD, ao qual se pretende apresentar contributos. Desta forma são caracterizadas as 

principais fragilidades ao nível da segurança associadas ao serviço de DNS.  

É feita uma descrição do estado da arte das várias técnicas existentes com o objetivo de 

mitigar as potenciais falhas de segurança, sendo ainda evidenciados os pontos nos quais 

se entende haver espaço para contribuir com uma nova abordagem, procurando-se 

assim melhorar a segurança associada ao serviço de DNS. No final deste tópico, é ainda 

apresentada uma revisão crítica da literatura existente. 

No capítulo 3 – Plano de Investigação e Métodos, é apresentada a calendarização e 

detalhados os trabalhos realizados do decurso da investigação desenvolvida. 

Adicionalmente é detalhada a metodologia seguida no que diz respeito à identificação 

de resultados expectáveis (hipóteses gerais) e a heurística que se propõe vir a ser 

utilizada num cenário real a implementar e validar.  
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Neste capítulo, são ainda apresentadas as grelhas de observação para uma correta 

validação dos resultados obtidos, atentas as várias opções tomadas em conta na 

heurística encontrada.  

A completar o capítulo é apresentado o caso de estudo, em que se pretende, com um 

cenário real de implementação junto do responsável pela operação do TLD .PT, a FCCN 

(Fundação para a Computação Científica Nacional), demonstrar a pertinência e validade 

do trabalho desenvolvido, e os seus reais contributos para os problemas que se 

pretendem minimizar. 

Ao longo do capítulo 4 – Resultados obtidos, é apresentada a informação estatística que 

é possível recolher com a solução implementada, e a sua validade para o tema. É 

abordada a estrutura dos dados, e as opções tomadas para a sua otimização. É ainda 

apresentada a interface web – reservada para consulta e operação da solução 

implementada, e as suas potencialidades. Também neste capítulo, é tratada a forma 

dinâmica de operação da firewall e apresentados elementos de operação das mesmas, 

na implementação concretizada. São obtidas conclusões relativamente aos resultados 

obtidos, e a sua pertinência para o tema. É apresentada uma descrição do tratamento 

realizado promovendo-se a minimização de falsos positivos e negativos, com o intuito de 

melhorar a fiabilidade dos resultados obtidos. 

O capítulo 5 – Conclusões e trabalho futuro, evidencia os contributos resultantes do 

trabalho apresentado e a sua pertinência para o tema. São ainda enunciados um 

conjunto de potencialidades para que o trabalho possa vir a ser melhorado no âmbito de 

futuras implementações que lhe possam ser adicionadas. 

O capítulo 6 – Publicações e trabalho científico, evidencia-se o conjunto de trabalhos 

científicos realizados no âmbito do Doutoramento. Aqui se inclui a apresentação de 

artigos em encontros científicos com arbitragem (de âmbito nacional e internacional), a 

participação em palestras e seminários (de âmbito nacional e internacional), a 

participação em eventos científicos e a publicação de artigo científico em revista com 

arbitragem. 
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Como complemento a este texto, em forma de anexo são introduzidos os seguintes 

conteúdos: 

 Anexo A: Artigo publicado em revista científica;  

 Anexo B: Estrutura de dados; 

 Anexo C: Imagens da plataforma de gestão. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

Para a correta caracterização do problema de investigação, ao longo do presente 

capítulo, toma-se como ponto de partida uma abordagem à evidenciação dos principais 

problemas de segurança de sistemas de DNS ao nível de um TLD. Posteriormente, são 

introduzidas as principais formas de colmatar os problemas existentes, com a 

apresentação do estado da arte (versando as soluções de firewalling, sistemas de 

deteção de intrusão, DNSSEC e modificações à implementação do serviço de DNS). 

Adicionalmente, são evidenciados os contributos que este trabalho pretende facultar 

como forma de superar algumas das fragilidades ao nível da segurança associadas ao 

serviço de DNS. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

Em harmonia com a generalidade dos serviços de rede existentes, também o DNS 

apresenta um vasto leque de vulnerabilidades ao nível da segurança, que o podem 

fragilizar. 

Adicionalmente, se atendermos à função crítica desempenhada pelo serviço de DNS, que 

está na base da grande maioria dos sistemas de comunicações que são utilizados na 

Internet, o cuidado a ter com estas falhas, resulta majorado. 

Sendo certo que algumas das aludidas vulnerabilidades, são falhas de segurança 

transversais a vários protocolos de rede, como o são por exemplo a negação de serviço 

(Cheung, 2006), outras há que são específicas ao protocolo, sendo inerentes à sua forma 

de operação, e devem por isso ser estudadas e delimitadas. Uma implementação 

baseada em servidores de Anycast (Hardy, 2002) pode ajudar a colmatar esta falha, dado 

que a informação deixa de estar disponível num só servidor, que naturalmente estará 

vulnerável a este tipo de incidentes, e fica disponível num conjunto vasto de servidores 

distribuídos. 

Dos principais avanços na área da segurança do DNS, desde logo ressalta a 

implementação DNSSEC - extensões de segurança ao DNS (Eastlake, 1999).  

Com esta implementação, recorrendo à criptografia e ao uso de assinaturas num sistema 

de chaves assimétricas, consegue alcançar-se um patamar de segurança, com a garantia 

da autenticidade e integridade dos dados trocados no âmbito da comunicação entre um 

cliente e um servidor de DNS. Esta implementação, sendo desejável, ainda está no 

entanto longe de se encontrar disponível na grande maioria dos TLD, atenta a 

informação divulgada pelo ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers) que no seu relatório2 de 12 de março de 2012, evidencia que do total de 313 

domínios de topo existentes na zona raiz, estão 90 assinados com DNSSEC (cerca de 

28.75%). 

                                                                 

2 http://stats.research.icann.org/dns/tld_report 
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Refira-se que apesar do reduzido número de domínios assinados, observa-se um 

crescimento superior a 27% face ao relatório homólogo em ano anterior3 (à data, num 

universo de 306 TLD, registavam-se 69 assinados). Acresce a estes elementos, o facto de 

que mesmo naqueles domínios de todo onde está disponível o DNSSEC, e pese embora 

as vantagens inegáveis do mesmo, ainda são parcos os domínios que se encontram 

assinados – no .EDU, domínio de topo reservado para a comunidade académica, estima-

se que apenas perto de 1% dos domínios estejam assinados. 

Face o estado da arte dos vários trabalhos de investigação que vem surgindo na área, 

demonstra-se que muitas das fragilidades encontradas, podem ser colmatadas com uma 

avaliação em tempo real do tipo de utilização feita pelo serviço de DNS, na tentativa de 

encontrar um padrão de comportamento que possa ser considerado anómalo ou 

desviado do esperado. 

Perante os vários estudos existentes, pretende-se contribuir com uma melhoria na 

forma de interpretação dos dados recolhidos. Associado a esta, propõe-se ainda a 

introdução de uma forma de atuação, face aos comportamentos observados, em 

situações consideradas maléficas, minimizando o risco de ocorrência de incidentes de 

segurança junto dos servidores de DNS. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO 

 

A informação relativa ao sistema de DNS (Mockapetris, 1987), está catalogada em 

arquivos, designados como zonas. Nestes fica mapeada a associação entre nomes e 

endereços IP respetivos. O processamento inverso (obtendo-se nomes a partir de 

endereços IP) é conseguido com arquivos de zona designados como reversos. 

Ao servidor de nomes, cabe a função de receber as consultas e realizar o seu 

processamento. Se o servidor tiver conhecimento direto da pergunta que lhe é realizada, 

opera a sua resposta, caso contrário, encaminha o pedido, caso esteja parametrizado 

como um servidor recursivo. 

                                                                 

3 http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/archive/20110312.000101.html 
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Existe um conjunto vasto de soluções de software de DNS disponíveis para implementar 

este serviço: BIND4 – Berkeley Internet Name Daemon, desenvolvido e mantido pelo ISC 

– Internet Software Consortium, que de acordo com estudo realizado em outubro de 

2010 (The Measurement Factory, 2010), encontra-se instalado em perto de 34.2% dos 

servidores públicos de DNS na Internet; PowerDNS5; Microsoft DNS6; DJBernstein 

djbdns7, entre outros.  

Apesar das características específicas – que assentam em aspetos ao nível da 

parametrização, performance e transversalidade para sistemas operativos em que são 

suportados, que naturalmente cada produto apresenta, todos eles respeitam o 

protocolo DNS e atuam de forma análoga, recebendo pedidos de consultas, que após 

necessário processamento são respondidas. 

Designa-se por resolver, na relação cliente-servidor no âmbito de uma comunicação com 

o protocolo DNS, à componente que se encontra alocada ao cliente, e que lhe faculta a 

informação de base relativa à resolução de nomes. Encontra-se presente em todos os 

sistemas que dependem de acesso à rede (mesmo que interna, quando o DNS também 

está configurado em acesso local). 

A utilização de servidores de nomes recursivos, aplica-se quando um dado servidor é 

questionado sobre informação relativamente à qual não é autoritativo, questionando de 

forma recursiva a outros servidores de nomes. Esta característica não está presente em 

todos os servidores de nomes, sendo necessário, aquando da parametrização do serviço 

optar, ou não pela sua ativação. 

Para cada zona, é necessário a ocorrência de um servidor de nomes responsável pela sua 

manutenção (sendo normal e desejável, que não seja único para a zona), designado 

como servidor autoritativo. Estes servidores podem ser considerados como primários 

(centralizam a informação), ou secundários, quando recebem cópias da informação 

existente. 

Para além da associação elementar entre endereços IP e respetivos nomes, a zona pode 

incluir outros tipos de recursos de registos (RR – resource records).  

                                                                 

4 http://www.isc.org/software/bind 
5 http://www.powerdns.com/content/home-powerdns.html 
6 http://www.microsoft.com 
7 http://cr.yp.to/djbdns.html 
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Estes registos apresentam como estrutura, no seu formato genérico, o que se apresenta 

na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Estrutura de um Resource Record 

CAMPO COMPRIMENTO DESCRIÇÃO 

NAME varíavel Nome ou etiqueta do proprietário do recurso 
TYPE 16 bits Indica o tipo de registos. Consultar tabela seguinte com a 

descrição dos principais resource records 
CLASS 16 bits Família de protocolos. Valor típico IN = Internet, mas também 

pode ser HS (chaos class) ou CH (hesiod) alusivos aos 
protocolos MIT) 

TTL 16 bits Time to Live, expresso em segundos, indicando o tempo que a 
informação pode ser preservada em cache 

RDLENGTH 16 bits Apresenta o comprimento em octetos do campo "RDATA". 
RDATA variável Caracteriza o registo em função do tipo de registo e da sua 

classe. 

Os vários tipos de recursos disponíveis permitem a correta parametrização de uma zona 

de nomes. Em função de cada um assim será preenchida a informação RDATA (campo 

em que se caracteriza o registo, conforme o tipo de registo e respetiva classe).  

Na Tabela 2.2 apresentam-se os principais recursos atualmente em uso, o seu valor 

numérico e o RFC (Request For Comments) que os caracteriza. 

Tabela 2.2 – Principais Resource Records 

Resource 
Record 

VALOR RFC DESCRIÇÃO 

A 1 RFC 1035 Endereço de um nó no formato IPv4. 

AAAA 28 RFC 3596 Endereço de um nó no formato IPv6. 

CNAME 5 RFC 1035 Canonical Name. É um nome alternativo para um nó. 

DNAME 39 RFC 2672 Experimental. Delegação de endereços reverse (para IPv6). 

DNSKEY 48 RFC 4034 Relativo ao DNSSEC. Registo de chave pública. 

DS 43 RFC 4034 Relativo ao DNSSEC. Registo de delegação de assinatura. 

HINFO 13 RFC 1035 Informação sobre um nó. É opcional.  

KEY 25 RFC 2535 Chave pública associada a um nome DNS. 

LOC 29 RFC 1876 Experimental. Armazena dados GPS para georeferenciação. 

MX 15 RFC 1035 Mail Exchanger. Informação, relativa a servidores de correio 
electrónico com indicação da prioridade dos mesmos.  
O RFC 974e define os nomes válidos. 

NAPTR 35 RFC 3403 Naming Authority Pointer Record. Utilizado pelo protocolo VoIP. 

NS 2 RFC 1035 Servidor de nomes autoritativo para o domínio ou sub-domínio. 

NSEC 47 RFC 4034 Relativo ao DNSSEC. Next Secure record. 

PTR 12 RFC 1035 Endereço IP (v4 ou v6) de um nó, utilizado em zonas reverse. 

RP 17 RFC 1183 Contém informação relativa à pessoa responsável 

RRSIG 46 RFC 4034 Relativo ao DNSSEC. RRset assinado. 
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informação facultada e comprometendo todos os serviços de rede que 

dependam da veracidade destes dados. 

 Negação de serviço – método utilizado para consumir um volume de serviços 

junto do servidor de DNS inibindo a sua correta operação levando a uma 

degradação significativa da sua função ou mesmo nalguns casos, total 

inoperacionalidade. 

 Alteração de dados/impersonificação de servidor – este ataque surge bastas 

vezes na sequência de um footprint tirando partido do conhecimento que se 

detêm da rede e concretizando-se numa técnica em que é forjado um endereço 

IP para que uma máquina possa fazer passar-se por um servidor legítimo, 

facultando dados alterados. 

 Envenenamento da cache – concretiza-se com a colocação de dados incorretos 

em cache, de modo a que a informação verdadeira, que reside nos servidores de 

DNS não chegue a ser alcançada. 

Para mitigar os problemas de negação de serviço é boa prática não colocar todos os 

servidores de DNS num mesmo troço de rede, procurando que os vários servidores de 

nomes estejam distribuídos geograficamente. 

A restrição à transferência de zona permite delimitar a concretização de footprint, ao 

evitar que os atacantes obtenham conhecimento detalhado sobre a infraestrutura. 

Adicionalmente, a recursividade de um dado servidor deverá estar apenas habilitada 

quando justificado, impedindo assim o servidor de responder a consultas de DNS que 

não lhe sejam destinadas. Ainda assim, estando a opção ativa, é boa prática restringir a 

sua função para uma gama de endereços considerados apropriados.  

A juntar a estas boas práticas, deve ainda, para a promoção da segurança do serviço e 

combate às suas fragilidades: assegurar a redundância dos serviços, restringir a lista de 

interfaces ativos, limitar as atualizações dinâmicas face ao âmbito de implementação em 

cada caso, restringir a replicação de zona, monitorizar os eventos gerados pelo serviço 

na procura de potenciais fragilidades não identificadas. 
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2.3 MOTIVAÇÃO 

O serviço de DNS é uma aplicação crítica para o funcionamento seguro e confiável da 

Internet. Os servidores de DNS assumem assim um papel central no funcionamento 

correto das redes IP e hoje qualquer perturbação na sua normal operação pode ter 

impacto significativo sobre os serviços que estes asseguram e consequentemente na 

Internet.  

Embora baseado num pequeno conjunto de regras elementares, armazenadas em 

arquivos e distribuído hierarquicamente, o serviço de DNS evoluiu para um sistema 

muito complexo (Vixie, DNS Complexity, 2007). 

Boa parte do esforço que vem sendo feito para a melhoria da segurança do serviço de 

DNS, tem passado pela instalação de equipamentos de firewall (inibindo o acesso 

indevido aos servidores de DNS), pela utilização de mecanismos de deteção de intrusão 

(com base num conjunto de assinaturas reconhecidas) e mais recentemente pela 

introdução de extensões de segurança ao protocolo de DNS, e.g. DNSSEC (Arends, RFC 

4033 - DNS Security Introduction and Requirements, 2005), (Arends, RFC 4034 - 

Resource Records for the DNS Security Extensions, 2005) e (Arends, RFC 4035 - Protocol 

Modifications for the DNS Security Extensions, 2005). 

Perante o observado, ocorre a lacuna de não ser possível, para além daquilo que está 

nativamente bloqueado, ou cuja assinatura é conhecida, avaliar em tempo real a 

evolução das várias consultas a um dado servidor de DNS (ou conjunto de servidores) de 

forma a tomar medidas para reforçar a segurança do mesmo, atuando em conjunto com 

as demais soluções já implementadas, quer estejas sejam específicas ao protocolo, quer 

sejam transversais como medidas de reforço de segurança, associadas a equipamentos e 

a serviços. 

Surge assim a motivação para o presente trabalho, atento que um aspeto central de um 

sistema de segurança é a capacidade de recolher informação estatística útil sobre o 

tráfego de rede. 
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Esta informação pode ser usada para monitorizar a eficácia das ações de proteção, para 

detetar tendências nos dados recolhidos que possam sugerir um novo tipo de incidente 

de segurança que importa colmatar ou simplesmente para registar os parâmetros 

considerados pertinentes com o intuito de auxiliar na melhoria contínua do desempenho 

do serviço. 

O facto de o DNS ser baseado num conjunto de dados autónomos, distribuídos pela 

hierarquia, significa que qualquer solução utilizada para o monitorizar, deve respeitar 

essa topologia. Neste trabalho, propomos um sistema distribuído, utilizando uma rede 

de sensores, que funcionam em conjunto com os servidores DNS de um ou mais TLDs, 

capacitando assim o acompanhamento em tempo real os dados que passam por eles. 

A capacidade de realizar análises em tempo real é fundamental na área de DNS, pois 

pode ser necessário para agir em caso de abuso, através do bloqueio de um acesso 

indevido, e notificar as outras sondas sobre a origem do problema, uma vez que vários 

tipos de ataques são frequentemente dirigidos a outros servidores DNS.  

O uso de uma solução de firewall, cuja gestão de regras é dinamicamente gerida pelas 

sondas da rede é outro componente fundamental do sistema. 

A inibição ou reposição de um dado acesso pode ser assegurada com mecanismos de 

quarentena, quando a razão para filtrar os padrões de tráfego deixou de existir. A 

utilização de alarmes também pode ajudar no acompanhamento do funcionamento 

correto de toda a solução. Especial cuidado tem de ser tomado para minimizar a deteção 

de falsos positivos e negativos. 

2.4 PERTINÊNCIA 

Nos últimos anos, vem-se observando um número crescente de incidentes de segurança 

através da Internet, alguns dos quais se tornaram públicos, que têm sido relacionados 

com os serviços de DNS. 

Considerando o grande impacto que os serviços de DNS têm sobre as redes, um 

incremento ao nível de segurança do DNS, proporcionará seguramente uma melhoria da 

segurança global com um impacto real para todos os utilizadores. 
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Segundo estudos recentes (The Measurement Factory, 2010), há cerca de 11.700 mil 

servidores públicos de DNS na Internet.  

Estima-se que perto de 52% dos servidores existentes, permitem consultas arbitrárias (o 

que permite ataques de negação de serviço ou "envenenamento" do cache). Cerca de 

31,1% dos servidores permitem a transferência das suas zonas de DNS. 

De acordo com o mesmo estudo, em aproximadamente 33% dos casos, os servidores de 

nome de autoridade de uma área estão na mesma rede, o que facilita os ataques de 

negação de serviço (DOS – denial of service). 

Os tipos de ataques contra o DNS vêm sendo mais sofisticados, tornando-os mais difíceis 

de detetar e controlar em tempo útil. Claros exemplos desta situação são os ataques por 

Fast Flux (capacidade de modificar rapidamente as informações DNS sobre o domínio 

para retardar ou evitar a deteção) e sua evolução recente do Double Flux (Security and 

Stability Advisory Committee, 2008). 

Adicionalmente, vêm sendo encontradas outras situações que não podendo ser 

consideradas vulnerabilidades do serviço de DNS, estão diretamente relacionadas com 

este, pois, como acontece com alguns vírus complexos, os mesmos tiram partido do 

serviço de DNS para rapidamente se propagarem de forma impercetível. Um recente 

exemplo foi o Conficker cujo impacto mundial ultrapassou largamente o que até aqui 

vinha sendo observado na velocidade de propagação de um vírus. 

A pertinência do problema resulta tanto sustentada pela vasta literatura encontrada na 

área como também da observação. 

As publicações científicas, de onde se destaca a Security and Privacy (IEEE), vêm dando 

um enfoque cada vez maior às questões relativas à segurança do DNS, contando com um 

total de 6 artigos na edição de setembro de 2009 alusivos a esta temática. 

Mas a importância da segurança do DNS resulta também clara da observação que vem 

sendo feita, especialmente nos últimos meses, por parte do ICANN, na tentativa de 

combater a propagação de um dos vírus mais acutilantes que se têm observado, 
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causando impacto em milhões de computadores em todo o mundo, tirando partido da 

forma de operação do DNS, como se observa no relatório divulgado por Dave Piscitello, 

consultor do ICANN em Maio de 2010 (Piscitello, 2010). 

2.5 ESTADO DA ARTE 

2.5.1 MECANISMOS DE SEGURANÇA POR FIREWALL 

Como primeira barreira de delimitação da segurança de uma organização, surge a 

firewall. 

Estas soluções, independentemente da sua forma de implementação, por software ou 

hardware, têm um funcionamento de base assente numa lógica de segmentação dos 

vários interfaces de rede cuja segurança se pretende acautelar, criando distintos 

patamares entre uma rede pública e um ou mais patamares de redes privadas, às quais 

podem ser associados diferentes graus de segurança. 

Cada sistema de firewall tem carregado um conjunto de regras que autorizem, negam 

ou descartam os pacotes dirigidos a um serviço de rede. Podem notificar – internamente 

ou facultando a outros sistemas, todas as situações que não estejam de acordo com as 

regras em vigor. Adicionalmente podem ter um conjunto de regras distintos por 

interface de rede, e ainda de acordo com o sentido do tráfego (à entrada ou saída do 

interface). 

Os sistemas de firewalling mais recentes permitem um tratamento da informação, com 

base no tipo de protocolo utilizado por cada serviço. Maioritariamente este 

processamento aplica-se aos protocolos de correio eletrónico, FTP (file transfer protocol) 

ou outros em que importa ocultar informação relativa ao serviço prestado, inibindo o 

acesso a informação que pode ser crítica para a organização, ao não facultar dados que 

permitam o conhecimento sobre o tipo de software em uso e respetivas versões. Esta 

operação de colocação de uma máscara sobre os dados críticos de um dado protocolo, 

no entanto, não se aplica ao serviço de DNS. 
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A maioria dos sistemas de firewalling não permitem acompanhar de forma dinâmica as 

alterações que importa tomar na sua rede, em função do tráfego por estas trocado, 

limitando-se a executar as regras carregadas. Assim qualquer alteração à lista de regras 

ativas depende de intervenção técnica dos responsáveis pela sua gestão para ser 

concretizada. 

Dado o estado da arte nesta matéria, a principal implementação observada (Hamed & 

AlShaer, 2006) apresenta um contributo com um sistema de filtragem de firewall com 

ordenação dinâmica. Esta solução, não estando associada especificamente a 

mecanismos de segurança no estrito âmbito do DNS, permite que a gestão de regras de 

um firewall, ao invés dos cenários clássicos em que a gestão (adição, remoção e 

ordenação) de regras depende de intervenção humana, possa ser administrada de forma 

automatizada de acordo com padrões de tráfego. 

Não obstante o contributo destes autores, a mesma tem como principal vocação o 

incremento da velocidade de redes de alto débito, conseguido com alterações à ordem 

das regras da Firewall que por si são atravessadas. 

2.5.2 SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO 

Os sistemas tradicionais para a implementação de medidas de segurança no controlo de 

acesso a serviços de rede, e.g. firewall, desempenham um papel crucial na proteção das 

redes e equipamentos que visam proteger. 

No entanto, estes sistemas limitam-se a implementar um conjunto de regras onde se 

estipula quais os serviços, equipamentos e pares de origem/destino que estão 

autorizados a atravessar (tanto para o interior da infraestrutura/organização a 

salvaguardar, como no momento de acesso ao exterior). 

Haverá compreensivamente sempre serviços cujo acesso está autorizado, pois destes 

depende o normal funcionamento de uma organização. Aqui se incluem os acessos ao 

serviço Web (protocolos HTTP e HTTPS), acesso a serviço de correio eletrónico 

(protocolos SMTP, POP e IMAP), o natural acesso ao serviço de resolução de nomes 

(protocolo DNS) entre outros que podem estar presentes. 
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Surge assim, para o tráfego que é aceite na firewall, a necessidade de se proceder à 

avaliação e validação do mesmo – capturando-se os pacotes e avaliando os seus 

cabeçalhos e campos considerados cruciais, com o intuito de o classificar como legítimo 

ou suspeito. Esse processo de análise, que se pretende seja dinâmico e realizado em 

tempo real, é concretizado pelos Sistemas de Deteção de Intrusão (IDS – Intrusion 

Detection System). 

De entre as atividades promovidas por estes sistemas, desde logo é feita uma recolha de 

dados, para ser concretizar a posterior análise aos mesmos e gerada uma resposta em 

função do tipo de ação que se pretende tomar, caso se detete um comportamento 

anómalo ou malicioso. 

A metodologia de deteção assenta num conhecimento acumulado de informação, tendo 

por base um conjunto de assinaturas padronizadas relativas a ataques conhecidos, 

podendo estes serem ainda complementados por uma rede neuronal onde se incluam 

outras fontes de informação. 

Adicionalmente esta metodologia é aperfeiçoada com base nos elementos do 

comportamento: quando se detetam desvios nos acessos de um utilizador ou sistema, 

face a um comportamento considerado padrão; quando se evidencia uma mudança 

estatística significativa, quando comparada com valores estatísticos observados no 

passado.  

No entanto, ao contrário dos sistemas de firewall que se limitam a aplicar de forma cega 

um conjunto de regras predefinidas, não havendo assim lugar a erros de avaliação, estes 

sistemas, tendo por base uma heurística, padecem do mal de potenciarem a ocorrência 

de situações de falsos negativos e/ou positivos numa proporção que será sempre 

pertinente controlar. 

A implementação de mecanismos de IPS - Intrusion Prevention System, tem por objetivo 

a prevenção de incidentes de segurança e a diminuição de situações de ocorrência de 

falsos alarmes. 
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Os IDS podem operar baseados num servidor (HIDS – Host-based Intrusion Detection 

System), em rede (NIDS – Network Intrusion Detection System) ou ainda de forma 

híbrida.  

Quando se encontram associados a um servidor, as suas tarefas de monitorização, 

assentam na consulta dos vários arquivos de registo de eventos já existentes, 

complementando-se a análise com o acompanhamento da evolução dos serviços e 

processos em operação no sistema e ainda validando alterações a arquivos críticos. 

De entre as principais soluções existentes atuando como HIDS, encontram-se os 

produtos: 

 Tripwire8 – solução de utilização comercial amplamente difundida no seio dos 

sistemas Unix. Atua em tempo real, avaliando registo de eventos e integridade 

de arquivos; 

 OSSEC9 – solução open source e multiplataforma. Realiza análise de arquivo de 

eventos, validação de integridade de arquivos, aplica políticas de monitorização, 

avaliação em tempo real e resposta ativa; 

 IBM Internet Security System 10  – solução dependente de licenciamento 

comercial, integrada numa plataforma que agrega vários módulos e que se 

complementam entre si, partilhando informação. 

Em comum, estas soluções apresentam a vantagem de permitirem a deteção de 

incidentes que possam comprometer um dado servidor. As ações que possam ser 

impercetíveis para um NIDS, nomeadamente comunicações cifradas, podem aqui ser 

detetadas, motivando assim a que estes sistemas atuem de forma complementar. 

Adicionalmente os HIDS são independentes da topologia de rede e produzem um 

número reduzido de falsos positivos, dado a forma como operam.  

                                                                 

8 http://www.tripwire.com 

9 http://www.ossec.net 

10 http://www.iss.net 
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Apresentam como principais dificuldades, a necessidade de implementação em todos os 

sistemas a acautelar, bem como o facto do seu modo de operar ser distinto para cada 

tipo de sistema operativo. No âmbito da proteção de uma solução de DNS, seria 

necessária a sua implementação em cada nó da infraestrutura. 

As soluções de IDS baseadas em rede (NIDS) permitem a monitorização de um segmento 

de rede, atuando junto de um ou mais interfaces em modo promíscuo (modo de 

parametrização do interface em que são recebidos todos os pacotes disponíveis em rede 

local, permitindo a captura de dados para além dos que lhe são destinados). Para 

concretizar esta operação, é realizada em tempo real uma captura de pacotes de rede, 

sendo posteriormente analisados os seus cabeçalhos e conteúdos. 

A maioria das implementações comerciais de NIDS, surgem integradas em módulos de 

firewall, dada a proximidade destas funções. Assim surgem os produtos da Cisco11, 

Checkpoint12 ou Sonicwall13.   

Em paralelo, como solução open source, destaca-se a ferramenta Snort14. Atuando como 

NIDS, esta ferramenta inclui funcionalidades de IPS.  

Nesta implementação aberta, ao utilizador final é dada a possibilidade de atualizar a 

base de dados de assinaturas reconhecidas, sendo esta funcionalidade limitada a uma 

consulta em tempo real, apenas a utilizadores com uma assinatura comercial. Para os 

restantes utilizadores a consulta das assinaturas depende de acesso a arquivo. 

Para além da inegável popularidade da ferramenta, e da sua ampla difusão, esta 

apresenta uma longa lista de utilitários compatíveis que ao serem-lhe adicionados, 

potenciam a deteção de situações específicas para determinados serviços ou protocolos. 

                                                                 

11 http://www.cisco.com 

12 http://www.checkpoint.com 

13 http://www.sonicwall.com 

14 http://www.snort.org 
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No entanto, por ora, não existe nenhuma ferramenta capaz de atuar de forma específica 

ou complementar junto do protocolo de DNS. 

A utilização simultânea de vários sistemas de NIDS, atuando entre si de forma 

complementar, permitem a concretização de uma visão abrangente da rede cuja 

segurança que se pretende melhorar (Afonso, Monteiro, & Costa, Development of an 

Integrated Solution for Intrusion Detection: A Model Based on Data Correlation, 2006).  

Adicionalmente, as soluções NIDS com recurso simultâneo a vários sensores, permitem a 

introdução da função de um gestor, ferramenta que permite orquestrar as regras a 

difundir junto dos vários sensores, além de dar ao utilizador uma visão de toda a 

infraestrutura coberta e eventuais situações anómalas detetadas e do tipo de respostas 

a estas dirigidas. A comunicação entre sensores e o serviço de gestão é em regra cifrada, 

para que não possa ser intercetada. 

Com o recurso a estes sistemas, consegue desde logo colmatar-se os incidentes de 

segurança que já se encontram totalmente tipificados, como o são o caso: 

 Port scanning (operação de varrimento de portos disponíveis num ou mais 

pontos de rede); 

 SYN flooding (método de ataque semelhante a uma negação de serviço em que 

o atacante envia uma sucessão de pedidos de sincronização ao sistema a atacar 

com o intuito de consumir recursos suficientes para o inibir de responder a 

tráfego legitimo) ou ataque; 

 Teardrop (tipo de ataque que tirando partido da informação de fragmentação IP 

adulterada, com informação de desfasamento incorreta, provocando 

instabilidade no sistema). 

As soluções baseadas em NIDS, para além das vantagens identificadas, apresentam 

como desvantagem a dificuldade em monitorizar tráfego encriptado além de não terem 

capacidade de análise em redes saturadas, não conseguindo processar a totalidade dos 

pacotes. 
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Os sistemas híbridos vêm assim colmatar as falhas identificadas no âmbito de um HIDS, 

quando aliados a uma implementação NIDS, sendo que o inverso também passa a ser 

possível, ao conjugar-se uma solução de IDS em rede, com uma solução de IDS ao nível 

do sistema operativo. 

Na operação das soluções de deteção de intrusão, independente de se utilizar uma 

plataforma de HIDS, NIDS ou mesmo uma híbrida, após cada análise, pode concluir-se 

que o tráfego processado é classificado como: 

 suspeito, e realmente coincide com o tipo de utilização feita, operando o IDS de 

forma desejada, auxiliando na melhoria da segurança do sistema que visa 

proteger; 

 legítimo, quando na realidade contém trafego malicioso, correspondendo a um 

falso negativo, dado que o mesmo não foi detectado; 

 suspeito, apesar de o tráfego analisado não conter qualquer tipo de dados 

maliciosos. Trata-se de uma situação de falso positivo, dado que a ocorrência 

potencia a identificação de uma situação de alarmística que não é real; 

 legítimo, e na realidade o tratamento feito coincide com o conteúdo da 

informação processada, situação em que o comportamento do IDS é considerado 

ajustado. 

2.5.3 DNSSEC 

Apesar de algumas fragilidades do DNS poderem ser colmatadas com a implementação 

de um conjunto de boas práticas já enunciadas, outras há que persistem e não serão 

passíveis de resolução por essa forma. Com a introdução do DNSSEC – DNS Security 

Extension, extensões de segurança ao protocolo DNS (Arends, RFC 4033 - DNS Security 

Introduction and Requirements, 2005), (Arends, RFC 4034 - Resource Records for the 

DNS Security Extensions, 2005), (Arends, RFC 4035 - Protocol Modifications for the DNS 

Security Extensions, 2005) e (Hollenbeck, 2005), procura assegurar-se a 

retrocompatibilidade com o protocolo DNS possibilitando uma segurança adicional ao 

utilizador final, colmatando alguma das vulnerabilidades existentes. 
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Passa a ser possível assegurar a autenticidade da origem da informação de DNS 

(combatendo assim a vulnerabilidade da impersonificação do recursivo ou autoritativo). 

A integridade da informação facultada passa também a poder ser garantida, 

combatendo-se desta forma a modificação de uma resposta dada por um servidor, com 

o típico ataque man-in-the-middle, em que os dados são modificados entre o fornecedor 

de informação, tipicamente um servidor de DNS e o seu cliente. É ainda possível 

assegurar a não existência de um nome ou um dado tipo. 

Não obstante, a troca de informação de DNS passa a dispor de um mecanismo de 

assinatura, com base em chaves assimétricas (chave pública e chave privada). 

Para esta implementação é necessária a introdução de novos registos de recurso:  

 DNSKEY – este registo é o responsável pelo armazenamento da chave pública de 

uma dada zona; 

 RRSIG – Assinatura de um RRset reservada apenas registos com autoridade, aos 

quais é associada uma baliza temporal de validade (com indicação de inicio e 

fim); 

 DS – Delegation Signer, é um apontador para a cadeia de confiança, assegurando 

que existe uma cadeia de confiança entre um dado domínio e os seus sub-

domínios. Com base no DS pode determinar-se que a zona delegada está 

assinada e qual a chave utilizada na delegação. A autoridade pelo registo DS 

compete ao pai, devendo ser omitida no filho. Para a obtenção dos registos DS 

de uma dada zona, pode recorrer-se ao sistema Whois15; 

 NSEC – Identifica um ponteiro para o próximo nome seguro e indica quais os 

tipos dos RRSet para o nome atual. Consegue assim autenticar-se uma resposta 

negativa. O último registo de zona é um apontador para o primeiro, o SOA. A 

evolução para NSEC3 vem solucionar o problema de “Zone Walking” que 

permitia a travessia de toda a zona, fazendo uma validação de todos os nomes da 

zona e ordenando-os canonicamente. 

                                                                 

15 Base de dados que contém os elementos relativos aos contactos associados a um domínio 
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Adicionalmente, mesmo para os domínios de topo já assinados, nos quais se inclui o .PT, 

é reduzido o número de domínios configurados com DNSSEC quando comparados com a 

totalidade de domínios ativos, apesar das vantagens que o mesmo apresenta ao nível da 

segurança serem claras e inequívocas.  

Não obstante esta mais-valia, esta extensão ao protocolo, não assegura a 

confidencialidade da informação facultada, nem permite que sejam colmatados os 

incidentes de segurança que se prendem com os ataques de negação de serviço. 

2.5.4 MODIFICAÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DNS 

Uma das modificações à implementação do serviço de DNS (Weimer, 2005), assenta na 

proposta de replicação de dados de DNS. Com esta metodologia, toda a informação 

dirigida aos servidores de DNS é capturada por sondas que avaliam os sucessivos 

pedidos, com base num conjunto conhecido de assinaturas associadas a incidentes de 

segurança, descartando ou dando seguimento aos mesmos em conformidade.  

Por forma a assegurar que não há prejuízo na performance da arquitetura, podem 

operar-se várias sondas em simultâneo, convergindo para um servidor de DNS comum, 

distribuindo o tráfego entre si, ou alocando cada sonda a um acesso distinto de rede.  

Na Figura 2.4 observa-se o funcionamento da arquitetura proposta, designada por 

dnslogger. 

 

Figura 2.4 – Implementação de DNSLOGGER proposto por F. Weimer 
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Esta solução, apresenta como vantagem, quando comparada com as tradicionais 

soluções de IDS, a capacidade de reconhecimento e tratamento de eventos de 

segurança específicos ao DNS, potenciando assim um tratamento eficiente do tráfego 

legítimo que deverá chegar junto dos servidores responsáveis pela função de resolução 

de nomes. 

No entanto não tem a capacidade de se adaptar ao tráfego por si recebido, nem de 

partilhar informação entre os vários pontos sensores. Adicionalmente pode causar 

entropia ao sistema, se não for possível processar a totalidade das consultas recebidas.  

Outra proposta de implementação, surge em 2006 (Guenter & Kolar, 2009), com uma 

ferramenta designada por sqldjbdns. Com esta implementação, os seus autores 

apresentam uma versão modificada da popular ferramenta de administração do serviço 

de DNS, o BIND.  

Este pacote de software concretizou-se na adaptação da tradicional solução de arquivos 

do DNS numa solução assente sobre um sistema relacional de base de dados com 

recurso a linguagem SQL (Structured Query Language).  

Esta solução, para os clientes de DNS, é operada de forma transparente, não havendo 

qualquer alteração na forma de interação com o servidor, na realização de consultas e 

obtenção da respetiva resposta, conseguindo desta forma respeitar-se o funcionamento 

do protocolo DNS, garantindo para os clientes do serviço uma total compatibilidade. 

Pese embora o facto de esta solução ser um contributo válido para o reforço da 

segurança ao nível do serviço de DNS, apresenta como inconveniente imediato, o facto 

de a operação do serviço de DNS e a recolha de dados de consulta ser operada ao 

mesmo nível, o que levanta problemas com o desempenho da solução. 

Adicionalmente, esta arquitetura funciona de forma isolada, não permitindo o 

cruzamento temporal de dados com outras fontes de informação, nem tão pouco 

facultando ela mesma, de forma automática, dados pertinentes sobre as consultas 

realizadas às zonas que estão à sua responsabilidade, por forma a permitir alimentar 

outras soluções com capacidade de deteção de incidentes de segurança. 
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O facto de esta solução ser uma modificação ao tradicional BIND, coloca entraves ao 

nível da migração para versões futuras do mesmo, que terão sempre de ser modificadas 

para se integrarem no cenário em uso, bem como torna-a umbilicalmente associada à 

plataforma de hardware e sistema operativo utilizado, não sendo facilmente portada 

para um ambiente diferente. Nesta proposta, tal como se observa na Figura 2.5, 

respeita-se a capacidade de vários servidores de DNS, poderem operar em conjunto as 

consultas a um repositório de dados comum. 

 

Figura 2.5 – Implementação de SQLDJBDNS proposto por B. Guenter e R. Kolar 

Posteriormente surgiu novo contributo nesta área (Zdrnja, 2006), com a introdução de 

uma ferramenta de monitorização que permite o acompanhamento de forma ativa de 

segurança alocada ao serviço de DNS.  

A vantagem relativa à proposta de Guenter e Kolar, advém do facto de o servidor não 

interferir na recolha dos dados, havendo benefícios óbvios para a performance da 

solução. 

Tal como a metodologia é apresentada, não existe possibilidade de correlação com 

outras fontes de informação, nem a capacidade de que outras fontes de dados venham 

a recolher informação junto desta proposta. 

O funcionamento é bastante simples, com as várias sondas a recolherem a informação 

que é posteriormente enviada para um servidor central que opera a sua recolha, análise 

e catalogação, tal como se apresenta de seguida na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Implementação de monitorização ativa proposta por B. Zdrnja 

P. Vixie propõe em 2008 uma ferramenta de captura de pacotes de DNS designada 

DNSCap (Vixie & Wessels, DNSCAP – DNS traffic capture utility, 2007). Esta ferramenta 

está dotada da funcionalidade de produção de dados binários utilizando o formato pcap, 

tanto recorrendo à saída tradicional como permitindo a sua exportação dos dados para 

arquivos para tratamento posterior.  

A operação desta ferramenta é em tudo similar ao utilitário de sistema tcpdump 

(Jacobson, Leres, & McCanne, 2010) – ferramenta de linha de comando para a 

monitorização do tráfego de rede, com elevada capacidade de análise detalhada e 

reconhecimento de parâmetros específicos dos pacotes de DNS (Wessels, 2007). 

É assim possível a observação de todas as transações DNS, permitindo-nos monitorizar 

todo um detalhe a que o tcpdump era alheio por apenas permitir visualizar uma linha de 

sumário, relativo aos dados que são capturados.  

Outra ferramenta que se destaca nesta área é o DSC – DNS Statistics Collector (Vixie & 

Wessels, DNSCAP – DNS traffic capture utility, 2007). Esta aplicação permite a recolha e 

posterior análise de dados estatísticos relativos a servidores de DNS. De entre as suas 

principais funcionalidades destaca-se a capacidade para inspecionar, sumariar e 

pesquisar o conteúdo de cada consulta DNS.  

Toda a informação é armazenada numa base de dados SQL. Adicionalmente, esta 

ferramenta pode operar no interior de um servidor de DNS ou externamente ao mesmo, 

desde que tenha acesso aos dados em espelho. 
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Na Figura 2.7 apresenta-se a recolha de dados realizada ao longo do tempo, obtida com 

a utilização da referida ferramenta, com a respetiva classificação das consultas 

organizadas por sub-redes. 

 

Figura 2.7 – Recolha de dados com a ferramenta DNS Statistics Collector 

Uma outra implementação observada (Kristoff, 2006), carateriza-se numa proposta que 

permite também a recolha de dados DNS e sua posterior recolha para um motor de base 

de dados. Esta implementação, ao invés das demais, pretende criar mecanismos de 

segurança ao nível da deteção de incidentes, ao apresentar uma forma, embora 

rudimentar de análise aos dados capturados.  

Com esta metodologia, tendo por base um arquivo com uma listagem de consultas 

consideradas anómalas, ao serem as mesmas comparadas com as sucessivas consultas a 

que é sujeito o servidor de DNS, determina-se a possível ocorrência e recorrência de 

incidentes de segurança que importa colmatar.  

O autor no seu estudo conclui que há ausência de falsos positivos, não obstante 

certamente ocorrerem muitas situações de falsos negativos, dada a escassez de recursos 

em que a aplicação assenta. 

Esta solução, apesar de robusta como forma deteção é limitada na sua capacidade de 

atuação pelo facto de não poder aturar diretamente em situações detetadas como 

anómalas. 
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2.6 OBJETIVOS 

Pretende-se com este trabalho reforçar a segurança do protocolo de DNS, com especial 

enfâse no que diz respeito aos servidores alocados à função de gestão de um domínio de 

topo.  

A metodologia a desenvolver deve ser capar de operar a identificação automatizada de 

ataques de segurança ao sistema de DNS, por análise agrupada de histórico e de 

comportamentos observados nos servidores DNS de topo, em complemento com outras 

ferramentas de deteção de intrusão já existentes ou que possam vir a ser 

implementadas. 

O desenvolvimento deve basear-se na identificação, validação e implementação de 

algoritmos e heurísticas introduzidos através de redes de sensores de tráfego e que 

sejam capazes de validar e melhorar as hipóteses iniciais, contribuído para uma melhoria 

contínua da solução implementada. A concretizar-se este objetivo, a solução não só 

conseguirá a deteção de comportamentos anómalos, com base em assinaturas, como 

também, a autoaprendizagem. 

Como melhor se observa na Figura 2.8, a solução que se pretende implementar, assenta 

na introdução de uma segunda firewall, a complementar a firewall corporativa, e cuja 

gestão fica a cargo da sonda que opera a jusante. 

 

Figura 2.8 – Diagrama da solução pretendida 
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Em função do estado da arte observado e dos objetivos do presente trabalho, entende-

se que são contributos esperados face à realidade científica e de engenharia nesta área 

a introdução das seguintes funcionalidades, quando associadas à implementação de 

mecanismos de segurança de um servidor de DNS de topo: 

 Firewall dinâmico  

o o sistema monitorizará o tráfego após o firewall corporativo que protege a 

rede que abriga o servidor de DNS de um dado TLD, de forma a analisar todos 

os pacotes que entram e saem do servidor DNS; 

o A aplicação de um conjunto de regras pré-definidas associadas a uma 

heurística deverá determinar, em tempo real, a necessidade de negar o 

acesso a um determinado intervalo de endereços, agindo diretamente num 

segundo Firewall; 

o A heurística a implementar deverá ter capacidade de basear a sua atuação 

tendo também em conta a informação existente em histórico, relativamente 

a uma dada origem maliciosa. 

 

 Base de Dados integrada 

o As informações colhidas pela sonda devem ser armazenadas em tempo real 

num sistema de gestão de base de dados relacional (SGBDR) bem como os 

tipos de eventos relacionados com a gestão dos serviços de DNS; 

o Deverá ser capaz de permitir a correlação espacial entre as informações 

recolhidas de todas as sondas que operam no âmbito da plataforma de 

monitorização; 

o A estrutura deve prever a capacidade de integração futura com outras fontes 

de informação. 

 

 Portal Web 

o As informações de operação relativa às diversas sondas – quer respeitando a 

elementos de informação estatística ou de segurança, devem estar 

disponíveis através de uma interface Web, a partir da qual os utilizadores 

podem acompanhar em cada momento o estado da solução; 
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o A utilização da interface deve depender de um método de autenticação, e do 

nível de funcionalidade permitida para cada utilizador deve se basear no seu 

perfil. 

 Operação integrada 

o Para uma proteção integrada de vários servidores de DNS, deve ser possível a 

troca de informações entre as sondas, quer esta diga respeito a regras de 

atuação, ou à notificação de eventuais origens consideradas maliciosas. Estas 

informações quando não forem trocadas na mesma LAN (Local-Area 

Network), VLAN (Virtual LAN) ou DMZ (Demilitarized Zone) de um TLD devem 

circular de modo encriptado ou com recurso a tuneis VPN (Virtual Private 

Network) a operar sobre distintos acessos WAN (Wide Area Network); 

o A atuação das sondas pode restringir-se a um dado TLD, ou operar de forma 

transversal a vários TLDs. Esta funcionalidade deve capacitar um servidor de 

DNS, de precaver um eventual incidente de segurança, com uma dada origem 

já tipificada por uma outra sonda a operar na plataforma. Com esta 

implementação conseguirá prevenir-se um incidente de segurança, antes 

mesmo de este ser concretizado, tirando partido da partilha de informação 

relativa a um incidente de segurança ocorrido e/ou tentado noutra sonda da 

plataforma em monitorização. 

 Alarmística 

o A solução deve incluir recursos alarmísticos adequados à sua gestão, com a 

capacidade de notificação para os utilizadores responsáveis, a enviar no 

momento em que sejam operadas alterações à firewall. Opcionalmente, a 

remoção de regras, pode também ser alvo de notificação; 

o Deverá integrar mecanismos de notificação com mensagens instantâneas, 

comunicação por correio eletrónico e envio de mensagens escritas para 

plataforma móvel. 

 Open source 

o A solução deve procurar recorrer a pacotes de software disponíveis como 

Open Source, devido à conveniência de inspecionar o código elaborado por 

outros, bem como a possibilidade de partilha da solução que se vier a 

desenvolver. 
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 Multiplataforma 

o A solução deverá ser desenvolvida de molde a operar em multiplataforma, 

permitindo a sua implementação em distintos sistemas operativos, bem 

como a articulação com diversas soluções de servidores de DNS que se 

possam utilizar, tornando-a compatível com a generalidade das 

implementações existentes. 

 

 Solução transparente 

o A plataforma a implementar, em nada deve degradar ou comprometer a 

performance ou mesmo interferir no correto funcionamento do serviço de 

DNS, atuando assim de forma transparente. 

A articulação entre os vários módulos da plataforma (serviço de DNS, sondas e motor de 

base de dados), poderá resultar num cenário como o que aqui se propõe na Figura 2.9, 

desde o momento em, após a análise ocorre a deteção de um incidente de segurança e 

se opera o processamento do mesmo.  

O processo de deteção pode ser complementado com suporte de soluções de deteção 

de segurança, tal como a mesma Figura 2.9, melhorando assim a capacidade de deteção 

de incidentes. 

 

Figura 2.9 – Integração dos vários módulos da solução desejada
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2.7 REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA 

 “Securing the Domain Name System”, Daniel Massey, Universidade do Colorado, 

2009. 

O autor dá enfoque à criticidade do serviço de DNS no funcionamento global do 

DNS. Aborda as vantagens alcançadas com a progressiva introdução das 

extensões de segurança ao DNS (DNSSEC), e os incidentes de segurança que 

desta forma podem ser mitigados, de onde se destacam o fast flux e o double 

flux.  

Neste artigo, o autor reconhece algumas lacunas deixadas em aberto, dado que a 

implementação de DNSSEC, dá fiabilidade à informação trocada, reforçando a 

pertinência dos dados que chegam a um cliente, mas não ultrapassando algumas 

falhas ao nível do serviço de DNS, nomeadamente os problemas resultantes de 

utilização indevida concretizadas por negação de serviço. 

 “Protecting the DNS from Routing Attacks”, Ioannis Avramopolous, Deutsche 

Telekom Laboratories, 2009. 

O autor avalia a resiliência que se alcança com um incidente de segurança, na 

utilização de implementações anycast.  

Esta contribuição aponta claramente para que o reforço da segurança na 

Internet, assenta não só na melhoria da segurança em cada um dos seus 

extremos, mas também na capacidade de haver troca de informações entre si, 

para que em conjunto seja possível atuar de forma concertada. 

 “Phishing Infrastructure Fluxes All the Way”, D. Kevin McGrath, Indiana 

University, 2009. 

Com este texto científico o autor apresenta as vulnerabilidades deixadas pelo 

ataque fast flux e a sua associação com os incidentes de phishing. Com a 

proposta apresentada, o autor desenvolveu um cenário de recolha de dados, 
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detetando a alteração de endereços relativos a servidores públicos, avaliando a 

periodicidade com que os mesmos ocorrem e o volume.  

Consegue-se desta forma, com um elevado grau de certeza, detetar situações de 

fast flux. A metodologia apresentada, a ser complementada com outras que 

permitam a deteção de outros incidentes de segurança, pode ser considerada 

útil, desde que acompanhada igualmente de ferramentas que permitam gerar 

alterações para o combate da situação detetada. 

 “Open Issues in Secure DNS Deployment”, Ramaswamy Chandramouli, US 

Institute of Standars and Technology, 2009. 

O autor apresenta as várias fragilidades do DNS (envenenamento de cache, 

negação de serviço, fast flux e man-in-the-middle) e a forma como as mesmas 

podem ser mitigadas.  

São apresentadas as vantagens que se alcançam com a introdução das extensões 

de segurança e é feita uma avaliação do grau de robustez obtido com as chaves 

criptográficas em uso com o DNSSEC e implementações que lhe possam ser 

adicionadas. 

 “Securing DNS: Extending DNS Servers with a DNSSEC Validator”, Wijngaards, 

W.C.A., Overeinder, B.J., NLnet Labs, 2009. 

Neste artigo, os autores apresentam a forma pertinente como um avaliador 

DNSSEC opera a validação das assinaturas digitais relativamente à informação de 

DNS trocada. 

Para além das vantagens claras que se obtêm com a implementação DNSSEC, são 

abordados pelos autores, os custos operacionais associados ao necessário poder 

de cálculo que é necessário dispor na infraestrutura para concretizar a sucessiva 

validação das assinaturas DNSSEC. A este acréscimo computacional, junta-se o 

necessário aumento do volume de dados transacionados em rede, quando 

comparados com uma solução DNS tradicional. 
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2.8 CONCLUSÃO 

Ao longo do presente capítulo foi realizada uma caracterização do problema de 

investigação, na secção 2.2. Na secção 2.3 foi apresentada a motivação para o tema, 

com a respetiva pertinência a ser abordada na secção 2.4. 

Na secção 2.5, foi observado o estado da arte das várias técnicas existentes com o 

objetivo de mitigar as potenciais falhas de segurança, bem como os evidenciados os 

pontos – no decurso da seção 2.6, nos quais se entende haver espaço para contribuir 

com uma nova abordagem, procurando-se assim melhorar a segurança associada ao 

serviço de DNS, nas vertentes relativas a implementações de firewall, sistemas de 

deteção de intrusão, DNSSEC e modificações à implementação do serviço de DNS. 

Na seção 2.7 foi apresentada uma revisão crítica da literatura existente. 

No capítulo seguinte será abordado o plano de investigação é métodos utilizados, 

caracterizada a metodologia seguida. São ainda apresentadas as grelhas de observação e 

um caso de estudo. 
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3. PLANO DE INVESTIGAÇÃO E MÉTODOS 

Ao longo deste capítulo, é apresentado o Plano de Investigação e Métodos, com a 

indicação da calendarização dos trabalhos realizados do decurso da investigação 

operada. Adicionalmente é detalhada a metodologia seguida no que diz respeito à 

identificação de resultados expectáveis (hipóteses gerais) e a heurística que se propõe 

vir a ser utilizada num cenário real a implementar e validar. Neste capítulo, são ainda 

apresentadas as grelhas de observação para uma correta validação dos resultados 

obtidos, atentas as várias opções tomadas em conta na heurística encontrada. A 

completar o capítulo é apresentado o caso de estudo, em que se pretende, com um 

cenário real de implementação junto do responsável pela operação do TLD .PT, a FCCN 

(Fundação para a Computação Científica Nacional), demonstrar a pertinência e validade 

do trabalho desenvolvido, e os seus reais contributos para os problemas que se 

pretendem minimizar. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 Atentas as vulnerabilidades identificadas para o sistema de DNS, as limitações 

encontradas e os contributos esperados com o presente trabalho, importa delinear e 

implementar um plano de investigação e métodos que permita construir uma heurística 

a concretizar, e validar a sua pertinência. 

Pretendemos, assim, construir uma metodologia e uma heurística capazes de, perante 

um conjunto de dados DNS recolhidos em tempo real junto de um ou mais servidores de 

topo de DNS, operar a sua interpretação identificando ataques ao DNS em tempo real e 

procedendo, sempre que possível, à sua segregação para evitar prejuízos operacionais 

ao DNS. Posteriormente, após análise dos dados recolhidos e cruzando com outros 

elementos disponíveis, concluir de forma segura, sobre o tipo de dados e a sua 

legitimidade. Neste tipo de sistemas é altamente desejável não ter falsos negativos, se 

bem que atendendo ao modo de funcionamento do DNS, suportado em servidores 

secundários, tal seja menos gravoso desde que permita isolar tráfego nocivo de ataques 

à infraestrutura. 

Para a correta adequação da metodologia de contenção de ataques de DNS, que nos 

propomos implementar, é necessário desde logo determinar o seu alcance, tendo por 

base o estado da arte observado no capítulo 2, aquando da abordagem do problema de 

investigação. 

Concretizando, importa assim determinar os incidentes de segurança relativos ao DNS, 

para os quais a nossa metodologia não vem introduzir melhorias. Aqui se incluem dois 

tipos de incidentes de segurança: aqueles, que pese embora o facto de poderem afetar 

o serviço de DNS, ocorrem num ponto de rede a montante do equipamento responsável 

pela resolução de nomes, dificultando assim a sua perceção; aqueles que já se 

encontram sanados com a implementação de normas ou procedimentos de segurança, 

onde naturalmente o DNSSEC se destaca, podendo assegurar a autenticidade e 

integridade da informação transacionada. 

Mas importa também identificar os incidentes de segurança alusivos ao serviço de DNS 

para os quais se entende que a metodologia seguida permite contribuir para os mitigar. 
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Concretizando-se a implementação das sondas junto dos servidores de DNS de um 

gestor de topo, a com a análise em tempo real dos dados por estes processados, pode 

ser possível identificar situações pertinentes, como seja a tentativa de negação do 

serviço, ou utilização abusiva, quando uma dada origem realiza um volume anormal de 

consultas, considerado desviado do padrão observado. 

Posteriormente à identificação das situações de uso incorreto, a nossa metodologia 

propõe ser capaz de negar o acesso ao serviço às origens, filtrando o seu acesso por 

intermédio de uma firewall gerida dinamicamente, potenciando desta forma que os 

ataques sejam contidos. A culminar, a metodologia desenvolvida será melhorada, 

quando aplicada num cenário concreto de implementação por forma a minimizar a 

ocorrência de falsos positivos e/ou negativos. 

Como forma de implementação, propomos a adequação de uma heurística composta 

por um conjunto de parâmetros, a apresentar na secção seguinte, que ao serem 

aplicados permitam tomar uma decisão em tempo real, com base na informação 

disponível de uma ação adequada a realizar. Estes parâmetros da heurística, deverão ser 

validados para que o número de falsos positivos e negativos seja o mais baixo possível, 

situação que só será possível com a concretização da implementação num cenário real 

de um TLD. 

Para o caso, foi possível a instalação junto dos dois servidores a operar em território 

nacional, responsáveis pela correta operação do .PT16, o seu servidor primário e um dos 

seus secundários, localizados respetivamente em Lisboa e no Porto. 

Após a validação teórica da heurística proposta, importa a escolha de casos reais para a 

sua confrontação e validação. Pretende-se assim demonstrar a validade da solução para 

a deteção de situações de negação de serviço de DNS, não possíveis de evidenciar com 

as soluções existentes.  

                                                                 

16 A responsabilidade da gestão do .PT é operada pela FCCN desde 1991, e decorre da delegação efetuada 

pela IANA (Internet Assigned Numbers Authority) e foi confirmada e reconhecida pelo ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) 
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transacionados entre cada pedido e respetiva resposta, bem como observando

elementos trocados entre as duas sondas implementadas, é gerida de forma di

firewall 

respetivo servidor de DNS.

Importa ainda implementar em cenário real, a capacidade de negação de acesso, a 

operar de forma dinâmica e em tempo
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3.2 CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Figura 3.2 – Diagrama de Gantt com a calendarização dos trabalhos de Doutoramento 

Como se observa no diagrama da Figura 3.2, os trabalhos de doutoramento decorrem desde Março de 2006 até ao presente.  

ID Nome da tarefa

1 Problema de Investigação

2 Caracterização do problema em análise

3 Identif icação da origem do problema

4 Análise a estudos científ icos existentes

5 Confrontação teórica

6 Estudo do estado da arte

7 Revisão crítica da Literatura

8 Análise de projectos de engenharia na área de estudo

9 Análise científ ica de projectos de engenharia na área de estudo

10 Avaliação da pertinência da investigação

11 Plano de Investigação e métodos

12 Identif icação de resultados expectaveis do projecto - Hipoteses gerais

13 Metodologias a adoptar

14 Grelhas de observação

15 Realização de estudos

16 Avaliação de falsos positivos e negativos, a partir dos estudos realizados

17 Aperfeicoamento da heurística

18 Elaboração da Tese

19 Divulgação do trabalho

20 Divulgação técnica junto da comunidade ICANN

21 Seminário Doutoral - divulgação de Hipóse em estudo

22 Artigo científ ico - proposta de Hipótese com vista à melhoria da segurança do
DNS

23 Artigo científ ico - divulgação de proposta de gestão dinâmica de Firew all 
acoplada ao servidor de DNS

24 Artigo científ ico - apresentação de resultados obtidos.

25 Seminário Doutoral  - apresentação de resultados obtidos no âmbito do 
estudo em curso

26 Publicação em revista

1st Half 2nd Half 1st Half 2nd Half 1st Half 2nd Half 1st Half 2nd Half 1st Half 2nd Half 1st Half 2nd Half 1st Half
2006 2007 2008 2009 2010 2011
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3.3 METODOLOGIA 

3.3.1 IDENTIFICAÇÃO DE RESULTADOS EXPECTÁVEIS - HIPÓTESES GERAIS 

Para a concretização da sua função, uma organização de topo na hierarquia do DNS, 

dispõe sempre de um conjunto alargado de servidores de nomes em permanente 

operação.  

Esta arquitetura está contemplada nos RFCs (Mockapetris, 1987), (Arends, RFC 4035 - 

Protocol Modifications for the DNS Security Extensions, 2005) e nas boas práticas 

internacionais de gestão de um domínio de topo da Internet (Vocea, 2008).  

O seu número será variável, face à realidade de cada TLD, e distribuído sempre por um 

primário e um leque de servidores secundários, que deverão estar distribuídos 

geograficamente e que lhe dão suporte.  

A razão da dispersão geográfica prende-se por um lado com o objetivo de mitigar 

eventuais tentativas de negação de serviço, ao ter estes equipamentos alocados em 

distintos segmentos de rede e em diferentes sistemas autónomos da Internet (AS), 

precavendo assim o cenário de um deles ao ver a sua performance degradar-se, poder 

comprometer a totalidade do serviço; por outro lado, esta dispersão tem por objetivo 

dar uma resposta mais célere aos inúmeros pedidos de resolução de nomes recebidos, 

tentando estar próximo da origem dos mesmos.  

Finalmente e em cenários catastróficos de partição da Internet, já ocorridos e passíveis 

de acontecer (por exemplo, durante o sismo no Chile em Fevereiro de 2010, é 

importante uma distribuição geográfica que permita que diversos servidores fiquem 

operacionais para a resolução dos nomes do TLD. 

Apesar destes servidores terem por missão assegurar o funcionamento da zona de um 

dado TLD, nem todos eles executam esta tarefa debaixo de administração direta.  

Tal situação prende-se com a necessidade de muitos deles estarem fisicamente distantes 

da organização responsável pela zona, e muitas vezes integrados na infraestrutura de 

rede de outro servidor de topo.  
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Desta forma, para estes servidores integrados numa organização distinta e aos quais não 

haja acesso de administração, não é genericamente possível o acesso detalhado às 

consultas que estes recebem nem às respostas que posteriormente facultam17.  

Tão pouco é possível implementar medidas de reação a eventuais situações 

consideradas anómalas ao DNS, pela mesma razão. 

Para os restantes equipamentos de resolução de nomes, cuja gestão está diretamente 

dependente do TLD, este dispõe de um acesso privilegiado às consultas de DNS que os 

atingem, por estarem associados à sua infraestrutura de rede. 

A título de exemplo refira-se que no âmbito do .PT existem dois servidores em território 

nacional, e 5 outros espalhados pelo resto do mundo. 

Tendo em conta a administração que cada gestor de domínio de topo tem sobre a sua 

infraestrutura, encontra-se capacitado para os servidores debaixo da sua alçada, e 

relativos ao serviço de DNS, concretizar a recolha permanente de informação exaustiva 

sobre: 

 A origem de cada consulta, com indicação do endereço IPv4 ou IPv6. Para cada 

consulta realizada junto do servidor de DNS, é possível conhecer o endereço da 

origem, excetuando-se as situações de address spoofing, bem como o de destino 

(será um dos servidores responsáveis). Esta operação é independente do tipo de 

consulta em concreto (uma consulta com origem em IPv4 pode conter uma 

consulta de dados IPv6 e o inverso é também possível); 

 O instante temporal de cada consulta. Esta indicação, com o máximo detalhe 

possível, capacita a análise de acessos de uma dada origem e a sua distribuição 

no tempo – bastante útil para a identificação de situações de negação de serviço, 

como também potencia a correlação temporal com outras fontes de informação; 

                                                                 

17 Algumas organizações permitem o acesso a dados de forma agregada, com indicação estatística do tipo 

de consultas operadas, sem a necessária granularidade de cada consulta, instante temporal e sua origem. 
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 A forma de como a consulta é realizada. Pode ser pedido um acesso a um 

elemento da estrutura de DNS, pode ser solicitada uma transferência total de 

zona (AXFR), ou uma transferência incremental (IXFR); 

 O tipo de registo consultado. Esta informação permite o conhecimento 

detalhado sobre os sucessivos pedidos. Estes terão por base os vários registos 

identificados na estrutura de DNS, como por exemplo: A – Address Record, MX – 

Mail Exchange, PTR – Pointer, AAAA – endereço IPV6, SOA – Start of Authority, 

TXT – Texto, etc.. Esta informação potencia a avaliação relativa à distribuição dos 

pedidos operados por uma origem, como também a catalogação das consultas 

por resource record. Por exemplo, há muitos incidentes de segurança que são 

concretizados através de consultas consecutivas a uma só classe de registos, 

como sejam os MX Records. Para além de aspetos de segurança, reside aqui uma 

vertente estatística, que estando disponível, pode ser pertinente aproveitar 

numa perspetiva de gestão preventiva da segurança. 

 O conteúdo da consulta. A acompanhar o registo a consultar, vai o detalhe da 

questão concretizada. Em função desta assim será processada a resposta. Este 

conhecimento permite validar a pertinência das consultas realizadas por uma 

dada origem (por exemplo quando esta opera demasiadas consultas relativas a 

pedidos desconhecidos); 

 Informação da resposta facultada. Desde logo o conhecimento relativo ao tempo 

necessário à computação da resposta, pode ser pertinente para aferir do correto 

funcionamento do serviço. Adicionalmente esta informação permite determinar 

se as perguntas recebidas são relativas a domínios desconhecidos, NXDOMAIN 

(Non-Existent Domain). 

Para a recolha destes elementos, para além de muitos outros dados específicos ao 

serviço, será necessário operar a captura dos pacotes relativos ao DNS, com a 

estrutura que se observa na Figura 3.3.  
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Para que esta recolha de dados ocorra sem comprometer o normal e desejável serviço 

de DNS, pode a mesma ser operada por um outro equipamento, e.g. uma sonda de rede, 

a operar em paralelo com o sistema que se pretende monitorizar, intercetando assim a 

totalidade dos dados que a este se destinam, ou as respostas por este produzidas. Para 

além desta atuação transparente, consegue-se com a implementação do sensor, a 

recolha de dados de uma infraestrutura sem necessidade de modificações significativas, 

tanto ao nível da arquitetura do TLD, dos sistemas em uso, como do segmento de rede 

onde o mesmo fica inserido.  

Concretizando-se a captura de informação relativa a pacotes de DNS, podem armazenar-

se os vários parâmetros críticos relativos a cada consulta operada (tipo de resource 

record, conteúdo da consulta, entre outros parâmetros) e respetiva resposta (exemplo 

NXDOMAIN – Non-Existent Domain), num sistema de gestão de base de dados 

relacional, potenciando assim a sua análise e correlação. Adicionalmente podem assim 

extrapolar-se elementos com base nas consultas ao repositório de informação criado. 

Sendo certo que esta informação, por si só, pese embora a sua pertinência, não se 

revela como suficiente para colmatar as falhas de segurança do serviço de DNS, pode ver 

a sua utilidade potenciada ao ser: 

 Conjugada com outras fontes de informação, como sejam outras sondas 

cooperantes que recolham informação análoga de dados de consultas de outros 

sistemas de DNS; consideramos este aspeto fundamental pois permite que 

“conhecimento” sobre um ataque de uma sonda seja transferido para outras, na 

medida em que os perfis de ataques conhecidos a servidores de topo da Internet 

indicam que um certo tipo de ataque a que é sujeito um TLD ocorre, segundo o 

mesmo perfil, a outros servidores; 

 Realizado um cruzamento temporal, com outras fontes como sejam solução de 

deteção de intrusão, ou equipamento de firewall que permitam verificar a 

ocorrência de incidentes de segurança ou comportamentos anómalos, para uma 

mesma origem; 
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A segunda hipótese geral que aqui se equaciona – divulgada na conferência WSNS 2008, 

4th IEEE – International Workshop on Wireless and Sensor Networks Security (Afonso & 

Veiga, Protecting the DNS Infrastructure of a Top Level Domain: Real-Time monitoring 

with Network Sensors, 2008), é que havendo uma heurística adequada, a tomar em linha 

de conta os vários elementos que vão sendo catalogados, os dados de cadastro de cada 

origem bem como outros elementos considerados pertinentes, será possível, mediante a 

atribuição dos devidos pesos a cada parcela da expressão, determinar se uma dada 

situação consubstancia um cenário de uso abusivo que deve ser sinalizado.  

A notificação de incidentes junto dos responsáveis por administração de um dado TLD, 

pode ocorrer pelos tradicionais canais de comunicação, como sejam o correio eletrónico, 

ou mesmo os serviços de mensagens instantâneas em plataformas abertas, e.g. 

extensible messaging and presence protocol (XMPP). Adicionalmente as notificações 

poderão também ser operadas por, envio de mensagens escritas (SMS), numa solução 

de unified messaging. 

Sendo certo que perante um aviso atempado e precoce aos responsáveis técnicos, estes 

poderão por em prática medidas que considerem ajustadas para colmatar uma eventual 

fragilidade detetada, importa ir mais longe, e permitir que algumas das medidas a tomar 

possam ser automatizadas, capacitando assim a solução de mecanismos de auto 

controlo, para inibir um dado acesso considerado maléfico. 

Surge assim a terceira hipótese que aqui se formula, e que tem a ver com a necessidade 

de se implementar medidas corretivas, que permitam, face às várias situações que vão 

sendo detetadas, atuar em conformidade, agindo de duas formas concretas: 

 Implementar dinamicamente uma regra de firewall capaz de inibir o acesso a 

uma origem que foi classificada como maliciosa. Naturalmente este operação 

deverá ser regulada por duas balizas: 

o O período de bloqueio não poderá ultrapassar um bloco de tempo 

considerado razoável, findo o qual, e na ausência de comportamento 

suspeito por parte da origem bloqueada, esta passará novamente a estar 
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autorizada, não obstante ficar com “cadastro” no sistema, o que levará a 

que mais facilmente volte a ser penalizada, caso se detete uma 

reincidência na sua conduta: 

o Por proteção deverá existir uma lista de origens (whitelist), que mesmo 

numa situação considerada de utilização abusiva, os seus elementos 

estejam salvaguardados e não serão em caso algum bloqueados. 

Entende-se que para estas origens, o prejuízo causado pelo seu bloqueio 

numa hipotética firewall dinâmica seria maior do que a manutenção do 

seu funcionamento, dado o universo de utilizadores que de si dependem 

para aceder à Internet.  

Esta hipótese, relativa à implementação de firewall dinâmico foi divulgada na 

conferência FEDCSIS2011 – Federated Conference on Computer Science and Information 

Systems, em Szczecin na Polónia (Afonso & Veiga, Enhancing DNS Security using Dynamic 

Firewalling with Network Agents, 2011); 

Dado o volume consideravelmente elevado de consultas a que um TLD está sujeito – 

tipicamente valores nunca inferiores a mais do que uma centena de resoluções, será 

necessário periodicamente truncar os dados recolhidos, perdendo-se a granularidade 

com que o mesmo é operado, mas mantendo-se o histórico dos dados considerados 

pertinentes para efeitos de cadastro de cada origem.  

Adicionalmente pode ser útil a manutenção de informação estatística relativamente a 

dados agregados da informação consultada: 

 principais tipos de registos consultados e sua expressão – para aferir as consultas 

nos tipos A, AAAA, MX, NS, entre outros; 

 volume de consultas com origem em IPV6 – para capacitar a avaliação da 

evolução de acessos de IPv4 para IPv6; 

 volume de consultas a domínios IDN (Internationalized Domain Names) –avaliar o 

volume de consultas a domínios com caracteres especiais do alfabeto português; 

 principais origens de consultas – para permitir uma escala de utilização para os 

acessos oriundos dos ISPs; 
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 principais destinos – permite avaliar, para as sondas a operarem de forma 

integrada, as que estão acopladas aos servidores com maior volume de carga. 

Tendo por base este conjunto de informações, e a aplicação de uma heurística 

apropriada, serão então tomadas medidas para mitigar a origem do incidente de 

segurança catalogado.  

Concretizando esta hipótese com um diagrama, com as várias etapas operadas, 

resulta o diagrama que se observa na Figura 3.4. 
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Relatos de 
incidentes de 
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Adiciona regra na 
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sim
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Notifica restantes 
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(E-Mail e Instant 
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Comportamento
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Registo para 
auditoria

Não

Inicio

Fim
 

Figura 3.4 – Diagrama representativo das etapas da hipótese enunciada 
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Na hipótese enunciada, as situações classificadas como incidentes de segurança serão 

comunicadas a outras eventuais sondas, para que possam atuar de forma concertada, 

prevenindo desta forma um incidente de segurança, atuando num cenário pró-ativo. As 

situações que sejam apenas classificadas como comportamentos desviantes, terão um 

tratamento próprio, pois muitas vezes têm na sua origem problemas de configuração ao 

nível dos clientes de DNS. 

As origens catalogadas como maliciosas, ficam sujeitas a um período de quarentena, 

cujo valor será determinado com a aplicação de Grelhas de observação e a realização 

dos respetivos estudos. 

Findo o período de quarentena, e caso não se verifique a situação que originou o 

bloqueio de uma dada origem, a mesma será “libertada” para que possa novamente 

voltar a realizar consultas junto do serviço de DNS, como se observa na Figura 3.5. Esta 

operação passará pela eliminação da regra junto da firewall dinâmica, habilitando o 

acesso que estava negado. 

Contagem de tempo 
de quarentena

Remove regra na 
FirewallIncidente  ainda 

activo?
não

sim

Gera notificações

Fim  

Figura 3.5 – Diagrama do funcionamento do período de quarentena para origem considerada maliciosa 

Como se observa no diagrama, não bastará a exaustão do tempo de quarentena, para 

que a origem bloqueada tenha novamente acesso ao serviço.  
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Será condição necessária igualmente que a mesma origem tenha terminado o seu 

comportamento considerado desviado. A operação de término de um bloqueio deverá 

ser acompanhada da sinalização aos responsáveis pela infraestrutura, recorrendo-se aos 

meios de notificação parametrizados. 

A ocorrer a continuidade na atividade maliciosa, no final do tempo de quarentena, a 

mesma deverá ser partilhada com as demais sondas a operarem de forma concertada, 

para que estas tenham conhecimento de que se mantêm a necessidade de bloqueio de 

uma dada origem. 

Considerando um protótipo de implementação desta hipótese, apresenta-se a Figura 

3.6, onde se observa o fluxo dos dados, desde o momento em que são recolhidos pela 

firewall corporativa, posteriormente tratados pela firewall intrínseca (passo 1) ao sensor 

proposto neste trabalho de investigação. 

Posteriormente, os dados DNS são analisados relativamente ao seu conteúdo, com 

recurso a ferramentas de captura de pacotes (passo 2).  

Sobre estes dados é aplicado um parser que recolhe a informação relativa a cada 

consulta e respetiva resposta dada (passo 3). Estes dados são então armazenados no 

sistema de gestão de base de dados relacional (passo 4).  

Para aplicação da heurística, de acordo com os dados disponíveis no SGBDR, em 

conjunto com os dados recolhidos de outras sondas (passo 5) são tomadas as decisões 

de alteração de regras de firewall (adição e/ou remoção) como se observa no passo 6.  

Toda a informação, relativa a dados de monitorização, eventos despoletados e conjunto 

de regas ativas na firewall, poderá ser disponibilizado a partir de um interface webizado 

mediante autenticação do utilizador (passo 7). 

Em situação de necessidade de notificação aos administradores, opera-se o passo 8, com 

o envio de mensagens de correio eletrónico, mensagens instantâneas ou mesmo 

mensagens curtas. 
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Figura 3.6 – Fluxo dos dados de DNS e estágios do seu processamento 

3.3.2 HEURÍSTICA 

Por forma a implementar a hipótese enunciada, e torná-la o mais eficiente possível, é 

necessário aplicar uma heurística, que em tempo real, avalie o volume de informação 

disponível e atue em conformidade. Para a avaliação em cada instante da necessidade 

de bloquear uma dada origem, considera-se necessário aferir sobre o seu cadastro, o 

conteúdo dos seus acessos, o tempo entre ocorrências, a incidência sobre outros pontos 

da infraestrutura e a informação reportada pelo sistema de deteção de intrusão. 

Para cada um destes componentes, será necessário avaliar o peso que cada componente 

terá na expressão geral, bem como a forma como cada uma das componentes toma 

diferentes valores. 

Os fatores considerados na aplicação da mesma resultam de um estudo dos principais 

ataques ao DNS e descritos no Capítulo 2, bem como da nossa própria análise e 

observação do funcionamento do servidor do TLD de .PT, ao longo de um período de 4 

anos: 
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 Cadastro (O) – Representa o número de vezes (ocorrências) que dada origem já 

foi bloqueada, distribuído da forma como de seguida se representa na Tabela 

3.1. Para uma primeira ocorrência atribui-se naturalmente o peso mais baixo, de 

25%, incrementando-se sucessivamente em 25 pontos percentuais até aos 100% 

para ocorrências iguais ou superiores a 4. Como se verá adiante, a conjugação 

com dados recolhidos de outras sondas, poderá concionar esta métrica. A 

contribuição destes valores na expressão global, condicionam a que uma origem 

cadastrada, seja mais rapidamente bloqueada; 

Tabela 3.1 – Contribuição do número de ocorrências de uma origem maliciosa na heurística 

Número de ocorrências Peso 

0 0% 

1 25% 

2 50% 

3 75% 

4 ou mais 100% 

 Análise (C) - Avaliação em tempo real do desvio dos valores recolhidos em 

relação aos dados estatísticos médios observados, com base nos critérios e pesos 

a seguir identificados na Tabela 3.2. Atentas as várias ações situações 

potencialmente perigosas, atribuem-se pesos distintos para penalizar os acessos 

maliciosos. Desde logo uma tentativa de transferência total da zona (AXFR) do 

domínio de topo, terá um peso máximo nesta componente, com 100%. Uma 

tentativa incremental de transferência de zona (IXFR), ficará com 50% do peso. 

Se da análise às consultas realizadas se concluir que para valores percentuais 

situados entre 25 e 50% superiores ao valor médio obtido por origem, será 

penalizado em 50 pontos percentuais. Se o valor de desvio for superior a 50% e 

inferior a 75%, então o contributo deste fator na expressão passa a 75%. Para 

valores superiores a penalização será máxima, pois considera-se que 

maioritariamente a origem assinalada realiza consultas que não são adequadas a 

comportamento esperado de acesso ao serviço. 
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Tabela 3.2 – Contribuição de eventos tipificados de uma origem potencialmente maliciosa na heurística 

Evento Peso 

Tentativa de transferência total de zona (AXFR)  

do domínio de topo 

100% 

Tentativa de transferência parcial de zona (IXFR) 

do domínio de topo 

50% 

Volume de consultas, compreendidos entre 25% e 50%,  

do número médio de consultas por origem 

50% 

Volume de consultas incorretas, entre 50 e 75%,  

relativo à média por origem 

75% 

Volume de consultas incorretas, superior a 75%, 

do número médio de consultas por origem 

100% 

De notar que se aplica o calculo da média móvel, para a determinação de valores 

de referência, atendendo à permanente evolução dos dados recolhidos, 

conseguindo assim obter-se o valor médio para um período de amostras, para 

ser comparado com os valores que vão sendo observados. 

 Tempo entre ocorrências (G) - Tempo desde última ocorrência de dada origem, 

distribuídos com os pesos associados aos tempos que a seguir estão mesurados 

na Tabela 3.3. O objetivo deste parâmetro será o de penalizar rapidamente uma 

origem que apresenta um comportamento malicioso com intervalos curtos entre 

as suas recorrências.  

Desta forma, o peso a aplicar incrementa inversamente ao tempo decorrido 

entre incidentes. Se duas ocorrências se verificarem com uma distância temporal 

até 60 segundos, será atribuído o peso de 100% para esta componente na 

expressão da heurística. Caso se observe um tempo entre ocorrências 

consecutivas inferior a 60 minutos, o peso do parâmetro é reduzido para 75%. 

Atribui-se o peso de 50 e 25% para uma duração entre duas ocorrências 

sucessivas de até 1 dia e até uma semana respetivamente. 
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Tabela 3.3 – Contribuição do tempo entre ocorrências consecutivas e seu peso na heurística 

Tempo Peso 

Inferior a 1 Minuto 100% 

Inferior a 1 Hora 75% 

Inferior a 1 Dia 50% 

Inferior a 1 semana 25% 

 Incidência (N) – Simboliza o número de sondas que reportam bloqueios na 

mesma origem. Para o correto cálculo deste parâmetro, e do seu peso na 

expressão geral, atende-se à seguinte expressão:  

dasComprometiSondasSondasTotal _#_#

1

−  

Pretende-se com esta componente sancionar uma dada origem da qual existe 

informação, junto de outras sondas incorporadas na infraestrutura, que 

apresenta um comportamento considerado perigoso, ao estar classificada como 

maliciosa junto da respetiva firewall. Este peso será menor se apenas uma sonda 

tiver reportado problemas quanto a uma dada origem, e será máximo, quanto a 

totalidade das sondas identificam esta origem como maliciosa.
 

 Sistemas de Deteção de Intrusão (I) – Dada a necessidade de integrar outras 

soluções de deteção de intrusão, para a correção temporal dos dados por estas 

obtidos, considerou-se para o cálculo da expressão, uma componente que 

incorpora esta informação. Para a obtenção destes elementos de IDS, propõe-se 

recorrer à utilização da plataforma Snort – solução abordada no estudo do 

estado da arte, por ser de utilização livre, e reunir um vasto conjunto de 

assinaturas reconhecidas de incidentes de segurança, relativos ao serviço de 

DNS. Estas soluções, classificam cada incidente detetado com recurso a uma 

métrica designada como Common Vulnerability Scoring System (CVSS).  
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Tal como se observa na Tabela 3.4, caso seja atribuído um grau baixo ao 

incidente o seu peso na componente será de 33%. Para os graus seguintes de 

médio e alto atribui-se um peso proporcional de 67 e 100 pontos percentuais, 

respetivamente. Estes valores resultam da proporção atribuída aos três 

patamares que a métrica CVSS nos fornece, arredondados à uma casa decimal. 

Tabela 3.4 – Contribuição para a heurística dos dados de sistemas de deteção de intrusão 

Métrica:  Common Vulnerability Scoring System (CVSS) Peso 

Grau Baixo 33% 

Grau Médio 67% 

Grau Alto 100% 

A informação recolhida pelas soluções de IDS, será dependente de cada situação 

em concreto. Se a mesma operar a montante do servidor de nomes do TLD, este 

sistema terá acesso a um volume de informação bastante mais exaustivo do que 

quando opera a jusante ou inserido no servidor de nomes, situação em que terá 

uma visão limitada do comportamento que cada origem desempenha em rede. 

Existem assim três cenários de implementação para a recolha de dados de IDS, 

como se observa na Figura 3.7: implementação em conjunto com a solução de 

filtragem de pacotes (cenário 1), utilização entre a firewall e o servidor de DNS 

(cenário 2) ou instalação conjunta com o serviço de DNS (cenário 3). 

 

Figura 3.7 – Cenários de integração com sistema de deteção de intrusão 
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A expressão que se obtém, resultante dos vários fatores enunciados, é a que aqui se 

apresenta: 

PIIPNNPGGPCCPOOxf ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=)(  

Para que seja possível a concretização da expressão em cima indicada, será ainda 

necessário definir os pesos que cada uma das componentes tem na expressão, sendo 

que: 

 PO representa o peso da componente das ocorrências; 

 PC representa o peso da análise; 

 PG identifica o peso do tempo entre ocorrências; 

 PN representa o peso da componente das incidências; 

 PI identifica o peso da informação relativa à deteção de intrusão. 

Da análise e observação de longos períodos de funcionamento do servidor de .PT 

concluiu-se que para que a ativação de uma regra na firewall ocorra, será necessário 

que, cumulativamente se reúnam as seguintes condições: 

1. A expressão acima identificada tome valores iguais ou superiores a 0,25.  

Para valores inferiores, considera-se que não estão reunidas as condições 

necessárias para com elevado grau de certeza bloquear uma dada origem. 

Pretende desta forma evitar-se o surgimento em número elevado de falsos 

positivos, ao identificarem-se demasias situações como potencialmente 

maliciosas quando não o são. 

2. A conjugação de 2 ou mais critérios.  

É necessário que estejam presentes e não nulas, 2 ou mais parcelas da 

expressão. Existe apenas uma situação de exceção: informação de bloqueio 

proveniente da totalidade das restantes sondas, situação na qual bastara a 

verificação de um só critério, por se determinar que já foram reunidas 

informações suficientes noutro ponto da infraestrutura, relativamente a uma 

dada origem; 
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3. É respeitada a whitelist existente no repositório.  

Esta lista incluirá um conjunto privilegiado de origens que nunca serão 

bloqueadas, contendo maioritariamente endereços IP dos fornecedores de 

serviço de Internet, que por um volume anormal de dados relativos às 

consultas que operam têm de ter tratamento diferenciado. Esta lista será 

naturalmente dinâmica, fruto das alterações à lista de operadores de serviço 

de Internet, bem como à lista de servidores de DNS por estes utilizados. 

Ao invés, para que possa concretizar-se a remoção de uma das regras ativas na firewall, 

será necessário que se verifiquem cumulativamente as seguintes premissas: 

1. Seja ultrapassado o período de quarentena. 

Este período deverá ser definido em função de cada caso em concreto, após 

avaliação. Pode ter por base um par de minutos, ou mesmo 1 a 2 dias de 

inibição de acesso. 

2. A expressão de ativação (heurística) não se verificar para a origem 

referenciada.  

Esta validação, entronca na primeira regra. Desta forma, o fato de existir uma 

obrigatoriedade de se verificar um comportamento não desviante da origem, 

força a que mesmo que se defina um período curto de quarentena, tal não 

possibilita que uma dada origem volte a ter permissão de acesso ao serviço, 

ao ser ultrapassado o período definido. 

 

3.4 CASO DE ESTUDO 

3.4.1 A FCCN COMO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE .PT 

Tendo em conta a responsabilidade que a FCCN (Fundação para a Computação Científica 

Nacional) detém, como responsável pelo domínio de topo do .PT, o acesso aos dados 

dos seus servidores de DNS primário e secundário, foram considerados apropriados para 

a instalação e validação da solução. Pretendeu-se desta forma operar a validação da 

hipótese deduzida, confrontação de resultados, e aperfeiçoamento da heurística, 

concretizando-se a implementação de um caso de estudo, junto da FCCN. 
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Atualmente, para a correta operação do serviço de .PT encontram-se parametrizados 

um total de 8 servidores responsáveis pelo serviço de DNS. Um desempenha a função de 

primário, instalado em Lisboa. Os restantes 7, atuam como servidores secundários 

mantendo uma réplica da informação existente no primário. Os servidores secundários 

estão distribuídos geograficamente, por forma a otimizar os tempos de resposta aos 

pedidos recebidos, bem como para assegurar o correto funcionamento do serviço, numa 

situação de ausência de algum servidor, atuando de forma distribuída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De entre os servidores a atuarem como secundários, alguns estão parametrizados numa 

nuvem de anycast, permitindo assim que um número alargado de equipamentos, 

responda perante um endereço único, potenciando um aumento de performance e 

minimizando o alcance dos ataques por negação de serviço, como melhor se observa na 

Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Organização dos servidores responsáveis por assegurar o serviço de DNS em .PT 
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Dos servidores existentes, apenas dois estão a operar em território nacional, e 

abrangidos pela gestão direta da FCCN, possibilitando assim a recolha dos seus dados no 

âmbito destes trabalhos. 

Aos demais servidores, para além da sua distância geográfica, existe um acesso 

condicionado, em virtude de os mesmos estarem sob gestão de entidades externas, 

havendo uma hipótese de monitorização bastante reduzida, impossibilitando na sua 

maioria a recolha de dados com a granularidade que aqui se pretende. 

3.4.2 ATIVAÇÃO DE SENSORES 

Para a implementação da metodologia proposta, procedeu-se à instalação de duas 

sondas dedicadas, acopladas aos servidores de DNS primário e secundário responsáveis 

pelo domínio de topo .PT, respetivamente em Lisboa e no Porto, como se observa na 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Implementação de duas sondas junto do caso de estudo na FCCN 

Cada um dos servidores parametrizados, baseia-se numa arquitetura Sun FireT1000, 

com processador de 6 núcleos e 8 Gb de memória. O sistema operativo em uso é o Sun 

Solaris versão 10 para plataforma sparc. 

A forma de implementação nos cenários do Porto e Lisboa é análoga e concretizou-se 

com a instalação num mesmo segmento de rede, que o servidor de DNS existente. 
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Com recurso à função de port mirroring18  assegurada junto do equipamento de 

comutação partilhado por ambos os servidores (DNS e sonda), assegura-se que a 

totalidade dos pacotes de rede processados junto do servidor de DNS, ficam também 

disponíveis na sonda. 

Em ambos os cenários, a opção de instalação das sondas recaiu em equipamentos 

dedicados foi motivada pela garantia de um melhor desempenho, bem como para não 

degradar outros serviços que partilhassem o mesmo sistema.  

A opção de instalação em equipamentos em tudo análogos, teve por base o objetivo de 

facilitar a implementação e manutenção das sondas, e facilitar a replicação da 

configuração em cada um dos sistemas. 

Com esta instalação, consegue desde logo assegurar-se um dos objetivos anunciados: o 

da total transparência da solução a implementar, visto que a operação da sonda em 

nada prejudica ou interfere com o funcionamento do servidor de DNS a que está 

acoplado.  

Consegue assim assegurar-se que se por motivo algum a sonda ficar com poder de 

cálculo reduzido (por anomalia de algum dos seus componentes de hardware e/ou 

software, ou mesmo devido a um volume anormal de consultas). 

A sonda, cujo interface de rede operará em modo promiscuo (possibilitando o acesso a 

todos os pacotes de rede, mesmo que estes não lhe sejam destinados) receberá assim 

todos os pedidos de DNS que estão também a chegar junto do servidor monitorizado. 

Adicionalmente, será possível observar as respostas dadas e o tempo tomado com o 

processamento de cada pedido.  

                                                                 

18 Neste modo de operação, toda a informação recolhida numa porta do equipamento de comutação (e.g. 

switch) é replicada na outra porta. Esta operação não é bidirecional, estando a replicação a ser operada 

apenas num sentido, permitindo que os dados existentes no interface de rede da sonda, não interfiram 

com o interface do servidor de DNS que está a ser monitorizado. 
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Para além da pertinência de cada consulta realizada, a recolha de dados de cada 

resposta é útil para aferir a utilidade da consulta realizada no âmbito do serviço de DNS: 

por exemplo, uma dada origem que realize consultas de forma aleatória, tentando de 

forma exaustiva reunir dados relativos ao DNS, irá obter um número elevado de 

respostas NXDOMAIN. 

O mesmo equipamento de monitorização, dispõe de um segundo interface de rede, 

alocado a um segmento distinto de rede, imprescindível para que seja operada a sua 

comunicação de rede, preparado não só para a realização de tarefas de administração 

da plataforma, acesso remoto, monitorização do motor de base de dados e ainda 

comunicação com outras sondas implementadas. 

A recolha dos dados é operada com recurso à ferramenta de captura e análise de dados 

em rede Tshark (Combs, 2012) que procede à sua catalogação e extração de toda a 

informação relativa ao protocolo de DNS. A necessidade de adotar esta ferramenta open 

source, para além de estar na base de um dos objetivos deste trabalho, prendeu-se com 

outros dois aspetos: 

 o facto de a ferramenta nativa em ambiente Solaris para concretizar a 

captura de dados em rede – Snoop, não ter capacidade de recolha de dados 

com a granularidade pretendida (apenas permite uma captura genérica de 

dados recolhidos, ao invés do Tshark que habilita o acesso a elementos do 

cabeçalho e conteúdo dos pacotes de DNS processados); 

 a necessidade de encontrar um utilitário que não apresentasse a limitação de 

ser específico do sistema operativo Solaris – único sistema onde se encontra 

o Snoop disponível nativamente, o que naturalmente dificulta a utilização da 

plataforma que nos propomos a desenvolver, em cenários de implementação 

com outros sistemas operativos. O Tshark pode ser instalado na grande 

maioria dos sistemas operativos existentes, incluindo suporte para sistemas 

Unix, Linux e Microsoft Windows. 
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Como forma de melhoria do desempenho, esta ferramenta, de forma cíclica, recolhe 

para arquivo, por um período contíguo de tempo de 900 segundos19, todos os pacotes 

capturados, criando novo arquivo posteriormente. 

Em simultâneo, à recolha dos dados, os mesmos vão sendo processados por um 

processo independente, que opera como um parser.  

Este processo tem a tarefa de interpretar todos os pacotes recolhidos, a partir dos 

sucessivos arquivos criados pelo Tshark, realizando a sua importação para o motor de 

base de dados e finda a sua análise os arquivos são removidos. A operação simultânea 

da recolha e análise, com recurso a processos distintos, possibilita que caso um deles 

esteja a consumir mais recursos (por exemplo, quando existe um volume anormal de 

pedidos de DNS em rede, ou quando a avaliação pelo parser está mais morosa que o 

expectável), o outro não sairá afetado, como se pode observar na Figura 3.10. 

Tshark
Captura de 

pacotes DNS

Armazena no
arquivo atual

Decorridos 900 
seg?

Cria arquivo 
seguinte

simnão

Parser
Processa os dados 

recolhidos

Remover arquivo 
processado

Inicio

Fim
 

Figura 3.10 – Processo de recolha dos dados relativos ao DNS e sua análise nas sondas 

                                                                 

19 A opção por este valor teve por base os elementos do caso de estudo, ao longo do período entre 2008 e 

2011, e concluindo-se que seria o valor ajustado permitindo encontrar um ponto de equilíbrio entre o 

número de arquivos criados pela recolha de pacotes, a dimensão de cada um deles, e a capacidade de 

processamento realizada pela sua importação para o motor de base de dados e posterior avaliação. 
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Este parser, integralmente desenvolvido por nós no âmbito dos trabalhos de 

doutoramento, foi inicialmente implementado em linguagem C e posteriormente 

adaptado para linguagem Java por se verificar que existia uma melhoria significativa – 

perto de 11.6%, no volume de pedidos de DNS processados por segundo, como se pode 

observar na Tabela 3.5, aliada à vantagem da sua portabilidade para outros sistemas, 

possibilitando a sua instalação num cenário distinto sem necessidade de alterações 

profundas à aplicação. 

Tabela 3.5 – Comparação do volume de consultas, para diferentes opções de desenvolvimento 

 Volume de consultas processadas por segundo 

Linguagem C 983 

Linguagem Java 1145 

Entre as tarefas realizadas pelo parser, incluem-se: 

 interpretação sequencial dos pacotes de DNS a partir do arquivo onde ficaram 

colocados por parte do analisador de pacotes; 

 recolha e validação de dados recolhidos de outras sondas a atuar no âmbito da 

mesma plataforma; 

 partilha de dados com outras fontes de informação, permitindo a recolha e 

envio de dados; 

 notificação de informação pertinente aos responsáveis pela operação da 

plataforma de monitorização, nos canais de correio eletrónico, mensagens 

instantâneas e serviço de mensagens escritas; 

 catalogação de dados junto do motor de base de dados, potenciando a operação 

de regras com base em cadastro, a atualização de valores de referência e a 

produção de dados estatísticos; 

 aplicação de uma heurística com o objetivo de decidir se uma dada origem, 

considerada maliciosa deve ser bloqueada por forma a não permitir as suas 

consultas junto do servidor de DNS. 

As tarefas desempenhadas pelo parser encontram-se esquematizadas na Figura 

3.11. 
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Para a inserção dos dados, comparou-se a performance obtida, utilizando um método de 

inserção direta no SGBDR, ou usando funções embutidas na própria base de dados (e.g. 

stored procedures) e avaliou-se, como se demonstra na Tabela 3.6, que existia uma 

melhoria considerável (superior a 15%) no desempenho, optando-se assim pela segunda 

opção. 

Tabela 3.6 – Comparação de performance dos métodos na injeção de dados no SGBDR 

 Volume de consultas processadas por segundo 

Dados manipulados na aplicação 1073 

Recurso a procedimentos na 

base de dados 

1240 

Os elementos recolhidos e armazenados na estrutura de dados, podem agrupar-se em 

três grandes áreas: 

1. Informação relativa aos dados colhidos juntos de cada servidor em 

monitorização: 

 Estrutura de dados de Origem: é catalogada informação relativa a cada 

origem que opera pedidos de DNS.  

De entre os elementos reunidos, inclui-se o endereço IP, bem como 

contadores alusivos às operações realizadas, como sejam o volume de 

pedidos concretizados por dia, bem como o número de pedidos 

realizados por bloco de tempo. Optou-se, para o formato de recolha de 

dados de endereço IP, ao seu armazenamento utilizando ferramentas 

intrínsecas à base de dados que permite o armazenamento de um 

endereço IP em formato numérico, recorrendo-se à função INET_ATON.  

Esta apresenta como vantagens, uma clara diminuição do espaço de 

armazenamento necessário, ao invés de um armazenamento do endereço 

IP em formato de texto, bem como um incremento na velocidade de 

pesquisa, ao procurar-se correlacionar estes dados com outros 

elementos. Posteriormente, recorrendo à função INET_NTOA é possível 

recuperar o endereço anteriormente catalogado; 



3.4 – Caso de Estudo  79 

 

 

 Estrutura de dados de Registos: neste bloco de dados implementou-se 

uma lista de registos que podem ser armazenados, correspondendo aos 

diversos resource records disponíveis para processamento de pedidos de 

DNS. Estes dados serão mapeados com a estrutura de dados relativa a 

cada consulta realizada; 

 Estrutura de dados de Domínio: a recolha de elementos relativos ao teor 

de cada consulta concretizada, como sejam o domínio pesquisado, e 

dados relativos à resposta facultada, é feita numa nova estrutura. Existem 

relacionamentos para concretizar o mapeamento entre estes dados e os 

endereços IP que os originaram; 

 Estrutura de dados de Destinos: a informação relativa aos destinos, 

permite catalogar os elementos de identificação alusivos às várias sondas 

que estão em operação; 

  Estrutura de dados de DNS: aqui agregam-se todos os elementos, 

relativos às origens, consultas realizadas e destinos utilizados, bem como 

o instante temporal a que as mesmas se reportem. 

 Estrutura de dados whitelist: como forma de proteção de origens que 

estão na base de um elevado número de consultas legítimas, 

maioritariamente os operadores de serviço de Internet, os mesmos tem 

os seus endereços catalogados nesta estrutura para que não sejam 

considerados maliciosos. A acontecer uma situação de identificação de 

um falso positivo associado a uma origem de um ISP, o prejuízo causado 

será elevado, dado o número de clientes a que o operador dá suporte. 

 

2. Elementos relativos à operação de regras de firewall 

 Estrutura de dados de regras Ativas: reúnem-se aqui as regras ativas a 

cada momento no firewall alocado a um equipamento em monitorização. 

A lista de origens aqui catalogada será uma réplica das opções 

implementadas no serviço de firewall associado à sonda. A Tabela 3.7 

apresenta os vários elementos catalogados; 
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Tabela 3.7 – Estrutura de dados relativos às operações de ativação e inibição de regras de firewall 

Campo Descrição 

Origem Indica o endereço IP a restringir, correspondendo a uma 

origem cujo comportamento foi considerado malicioso 

Destino Identifica o servidor de DNS a proteger. Com a adição desta 

regra, deixará de ser incomodado com pedidos de DNS a partir 

da origem identificada 

Interface Sinaliza o interface de rede a inibir (prevendo a possibilidade 

de existirem múltiplos interfaces em operação) 

Sentido Indicação da direção do bloqueio. Na situação atual a origem 

será sempre do exterior para o serviço de DNS. 

Motivo Identifica a fundamentação para o bloqueio (negação de 

serviço, volume anormal de consultas, etc.) 

Data Instante em que a regra foi ativada. Este tempo será 

pertinente para apurar o identificar o momento em que 

caduca o tempo de quarentena 

Estado Cada registo pode estar num de três estados: A adicionar – 

estado momentâneo, enquanto a regra não é transferida para 

o serviço de firewall; Ativo – quando já está implementado no 

sistema de firewall; A remover – estado momentâneo, quando 

expirou o tempo de quarentena e se aguarda a remoção da 

regra junto da firewall. 

 Estrutura de dados de Eventos: para uma correta monitorização da operação das 

regras, todas as operações realizadas são auditadas, procedendo-se ao seu 

registo em estrutura própria. 

Para a correta gestão das regras, de forma periódica, é realizada uma pesquisa 

junto da estrutura de dados, identificando-se quais as regras que estão por 

mapear (com a indicação de estado Adicionar) junto do serviço de firewall, 

ativando-as de imediato. 
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É ainda verificado se para alguma das regas ativas, o tempo de quarentena foi 

atingido, permitindo assim a remoção da regra junto da firewall (caso se 

confirme que o incidente que originou a regra já não se verifica). O diagrama 

seguinte, na Figura 3.12, representa a implementação das regras de firewall a 

partir dos dados no motor de base de dados. 

 

 

Figura 3.12 – Diagrama com estrutura de dados de firewall e gestão do respetivo serviço 

Na circunstância de existir uma interrupção de uma das sondas, os dados 

relativos às regras de bloqueio, serão novamente introduzidos no sistema de 

firewall a partir da informação disponível na estrutura de dados. 

3. Dados estatísticos 

São recolhidos elementos estatísticos contabilizados diariamente, tirando partido do 

volume de dados obtidos e da sua pertinência para a análise do funcionamento do 

serviço.  

Consegue assim avaliar-se diariamente, e para cada servidor abrangido pela 

monitorização, recolher elementos relativos a: 

 Volume de consultas registadas por hora; 

 Volume de consultas específicas a domínios com caracteres especiais (IDN); 

 Volume de consultas com origem em endereços no formato IPv6; 

 Listagem com as 100 principais origens a operarem consultas; 

 Listagem com os 100 principais domínios consultados; 

Dada a forma resumida como esta informação é catalogada, não será necessário a 

mesma ser truncada ao ser armazenada no motor de base de dados. 
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Para a operação dinâmica do firewall optou-se pela ferramenta Ipfilter (Reed, 2012). 

Esta solução é de utilização livre, encontra-se disponível para um leque alargado de 

sistemas operativos. Na implementação realizada ela acolhe em tempo real as 

indicações relativas à adição e remoção dinâmica de regras em prática na sonda, 

inibindo ou restabelecendo o privilégio de realização de consultas de DNS junto do 

servidor que está acoplado. 

Dado o volume de informação recolhida, será necessário truncar a informação recolhida, 

diariamente, preservando-se os elementos críticos relativos às consultas realizadas, e 

descartando os demais dados, para evitar que as pesquisas de dados sejam possíveis de 

concretizar e o volume de dados armazenado seja compatível com o sistema em uso. 

O envio posterior de notificações para utilizadores de mensagens instantâneas é 

operado por uma solução com respeito ao protocolo XMPP (P. Saint-Andre, 2004), e com 

recurso a serviço de correio eletrónico. 

Com recurso a estes dois equipamentos dedicados, a operar em permanência, vem 

sendo operada a recolha das consultas de DNS, desde janeiro de 2008. 

A divulgação do caso de estudo do protótipo foi operada em evento científico na 

conferência ICSNC 2008 – The Third International Conference on Systems and Networks 

Communications, em Sliema, Malta (Afonso & Veiga, Protecting the DNS Infrastructure 

of a Top Level Domain: Dynamic Firewalling with Network Sensors, 2008). 

3.5 GRELHAS DE OBSERVAÇÃO 

Para a aferição da validade da hipótese enunciada e para a otimização dos resultados, 

foram desenvolvidas grelhas de observação para o registo dos resultados que foram 

sendo obtidos e da forma como a alteração dos parâmetros da heurística, evidenciava 

um desejável menor número de falsos positivos (situação em que são identificadas 

possíveis situações classificadas como incidentes de segurança, quando na realidade não 

o são), bem como dos falsos negativos (quando situações de incidentes de segurança 

que deveriam ser detetadas, passam como comportamentos normais, sem qualquer 

restrição). 
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Urge assim determinar os valores ótimos para os parâmetros PO (peso do parâmetro 

relativo às ocorrências), PC (peso do parâmetro de análise), PG (peso do parâmetro 

relativo ao tempo entre ocorrências), PN (peso do parâmetro relativo à incidência de 

uma ocorrência) e PI (peso do parâmetro relativo à informação dos sistemas de deteção 

de intrusão), para que se possa utilizar a heurística enunciada na seção 3.3.2:  

PIIPNNPGGPCCPOOxf ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=)(  

Para a validação dos pesos adequados a atribuir à expressão foram planeados dois 

cenários de testes e injetados valores correspondentes a padrões de comportamento 

que importava detetar. 

3.5.1 CENÁRIO 1 

Este cenário é composto por 1 milhão de consultas, construídas de forma aleatória, 

distribuídas por 1000 origens distintas. 

Todas as origens consideradas nesta simulação, operaram consultas consideradas 

regulares, sem qualquer padrão malicioso. Desta forma, importa validar que o valor 

considerado para o parâmetro PC se mantenha sempre nulo, dado o carater inócuo das 

consultas. De igual forma considera-se nulo o valor utilizado para o tempo entre 

ocorrências (PG) bem como o seu volume (PN), ignorando-se assim neste cenário a 

informação de cadastro de uma dada origem. 

Para as demais componentes, consideram-se presentes e tomando valores numa escala 

de valores em que considera a divisão em 4 degraus. Esta simulação permite criar para 

este cenário várias propostas de incidência (PN) em que, nenhuma, uma, várias, ou a 

totalidade das sondas possam estar a identificar uma fonte como maliciosa.  

Analogamente será possível criar 4 patamares para os valores obtidos junto do sistema 

de intrusão, para a caracterização do parâmetro PI, em harmonia com os valores 

propostos na heurística apresentada na secção 3.3.2. 

A Tabela 3.8 apresenta a distribuição de ocorrências observada neste cenário. 
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Tabela 3.8 – Distribuição de valores por ocorrências de origens distintas, no cenário 1 

f(x) Ocorrências 

0 a 0,05 975 

0,05 a 0,1 1 

0,1 a 0,15 3 

0,15 a 0,20 4 

0,20 a 0,25 1 

0,25 a 0,30 7 

0,30 a 0,35 5 

0,35 a 0,40 3 

0,40 a 0,45 0 

0,45 a 0,50 1 

0,50 a 0,55 0 

0,55 a 1 0 

Atentas as opções realizadas para que a aplicação da heurística possa motivar a que seja 

considerada uma fonte como maliciosa, de acordo com o descrito na secção 3.3.2, é 

necessário que no cálculo da expressão se obtenham valores iguais ou superiores a 0.25, 

em paralelo com a ocorrência em simultâneo de 2 ou mais fatores. Pretende assim 

precaver-se uma clara situação de falso positivo em que um dos parâmetros utilizados 

no cálculo, possa por si só dar origem à decisão de negação de acesso ao serviço a um 

dado cliente do serviço. A exceção será a situação em que todas as sondas envolvidas na 

avaliação catalogam como maliciosa uma dada origem, dispensando assim a 

necessidade de complementar com outras fontes de informação. 

Desde logo, o cruzamento destas duas premissas condicionam a que o peso dado à 

componente de incidência, seja de 0,25, para que a sua ocorrência, numa casualidade de 

total informação das sondas relativamente à maliciosidade de uma origem, possa 

permitir o seu bloqueio. No cenário de simulação, foi esse o comportamento observado, 

como atesta a tabela em cima apresentada, com a ocorrência de um valor de 0,25, 

relativo à injeção de esses elementos na expressão. 

A grande maioria das origens, como se observa na Tabela 3.8, num universo de 975, 

foram catalogadas como não maliciosas, sendo permitido o seu acesso ao serviço, por 

apresentarem um valor de cálculo, inferior a 0,05. 
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Considerando-se um peso de 0,20 para a componente de informação proveniente do 

sistema de deteção de intrusão, face ao peso já atribuído, ao parâmetro de incidência, e 

aos valores obtidos de simulação, que na referida escala de 4 patamares para estas duas 

componentes, implicam que qualquer uma delas ocorra na totalidade em conjunto com 

a outra, ou que tenham ambas uma presença superior a 50%, como se observa na 

Tabela 3.9. Assinalam-se a carregado as situações que face aos pesos atribuídos são 

validadas pela heurística, como maliciosas. 

Tabela 3.9 – Atribuição de pesos para o parâmetro das componentes de intrusão e incidência 

PN (25%) 

Peso da componente de incidência 

PI (20%) 

Peso da componente de intrusão 

f(x) 

0 0 0 

0 0,33 0,066 

0 0,67 0,134 

0 1 0,2 

0,33 0 0,0825 

0,33 0,33 0,1485 

0,33 0,67 0,2165 

0,33 1 0,2825 

0,67 0 0,1675 

0,67 0,33 0,2335 

0,67 0,67 0,3015 

0,67 1 0,3675 

1 0 0,25 

1 0,33 0,316 

1 0,67 0,384 

1 1 0,45 

Como se observa no gráfico da Figura 3.13, a distribuição de valores, após a aplicação da 

heurística no cenário 1 leva a que, apesar da maioria dos valores se posicionarem abaixo 

no nível de sinalização considerado malicioso, existem ocorrências, a apresentar valores 

superiores a 0.25, situação associada a informação proveniente de várias fontes de 

informação em simultâneo, ativando na totalidade o parâmetro  
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Figura 3.13 – Distribuição de valores na implementação da heurística no cenário 1 

3.5.2 CENÁRIO 2 

Para validação dos restantes parâmetros, implementou-se um segundo cenário tendo 

por base a construção aleatória de 1 milhão de consultas de DNS, constituído por 1000 

origens distintas. 

Em oposição ao cenário 1, aqui observa-se que 100 origens apresentam em simultâneo 

dois comportamentos incorretos (neste âmbito, consideraram-se pedidos de AXFR ou 

IXFR, tentativas de atualização de dados, ou pedidos excessivos de DNS desviados em 

mais de 50% do número máximo verificado), sinalização em uma das sondas como 

origem maliciosa, recorrência nos incidentes e sinalização por parte do sistema de 

intrusão. As restantes 900 origens apresentam comportamentos corretos.  

A construção deste cenário, em que as situações de comportamento malicioso são 

claras, pretende ajustar os parâmetros a utilizar na heurística de molde a identificar-se 

um número de origens próximo dos 10%, ao mesmo tempo que se obtém um valor 

reduzido de falsos positivos e negativos. 

Este cenário permitirá aferir o valor para os demais parâmetros em uso na heurística, 

PO, PC e PG, a juntar aos parâmetros já definidos no cenário 1 de PI em 0,20 e PN em 

0,25. 
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Como são conhecidos os valores injetados na simulação, importa estimar valores para 

PO, PC e PG que permitam a identificação de 900 ocorrências com origens distintas, que 

obtenham valores de cálculo da heurística iguais ou inferiores a 0,05, para que não 

restem dúvidas sobre o seu comportamento não malicioso. 

Conclui-se assim que com a atribuição de um peso a PO de 20%, para PC um valor de 

20% e o restante valor de 15% ao PG, como se observa na Tabela 3.10. Com estes pesos 

para os vários parâmetros serão classificadas 56 origens como maliciosas, ao obterem-se 

valores de cálculo iguais ou superiores a 0,25. Dado que este cenário foi construído por 

simulação, com a ocorrência em simultâneo de dois parâmetros da heurística, para se 

verificar a ativação da expressão bastara que o cálculo da mesma resulte em valores 

superiores a 0,25. 

Tabela 3.10 – Distribuição de valores por ocorrências de origens distintas no cenário 2 

f(x) Ocorrências 

0 a 0,05 900 

0,05 a 0,1 0 

0,1 a 0,15 10 

0,15 a 0,20 8 

0,20 a 0,25 26 

0,25 a 0,30 16 

0,30 a 0,35 16 

0,35 a 0,40 11 

0,40 a 0,45 6 

0,45 a 0,50 3 

0,50 a 0,55 1 

0,55 a 1 3 

Se atendermos à tabela apresentada, resultam 44 origens até perfazer as restantes 100 

que poderiam ser consideradas como maliciosas, cuja decisão dependerá da avaliação 

dada pelas duas restantes componentes, que neste cenário são consideradas nulas. 

Para a melhoria deste valor, poder-se-ia reduzir o valor de ativação de 0,25 para um 

patamar inferior, como se sugere na Tabela 3.11. 
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se que a taxa de potenciais 

em 4.4%, não podendo ser considerada elevada se atendermos a que tem 

s, como se observa na F

Distribuição de valores na implementação da heurística no cenário 2
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Validação de valor de ativação da heurística 

 0,1 

100 

0 

esta modificação, no valor ideal de disparo passando para 0,1, 

negativos próximo de 0, 

um conjunto de falsos positivos que passariam

A afinação individual dos parâmetros está naturalmente dependente de cada cenário d

implementação, dado que este pode ter particularidades que motivem a atribuição de 

pesos diferentes dos aqui indicados. Por exemplo, uma infraestrutura composta por um 

número elevado de sondas, poderá ter a componente de incidência com um peso 

Se atendermos a que no patamar encontrado de 0,25, não são marcadas 44 origens num 

potenciais falsos negativos 

em 4.4%, não podendo ser considerada elevada se atendermos a que tem 

s, como se observa na Figura 3.1
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passando para 0,1, 

negativos próximo de 0, potenciaria o 

que passariam a ser 

A afinação individual dos parâmetros está naturalmente dependente de cada cenário d

implementação, dado que este pode ter particularidades que motivem a atribuição de 

pesos diferentes dos aqui indicados. Por exemplo, uma infraestrutura composta por um 

número elevado de sondas, poderá ter a componente de incidência com um peso 

Se atendermos a que no patamar encontrado de 0,25, não são marcadas 44 origens num 

falsos negativos se cifra

em 4.4%, não podendo ser considerada elevada se atendermos a que tem como 

igura 3.14. 
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passando para 0,1, 

potenciaria o 

a ser 

A afinação individual dos parâmetros está naturalmente dependente de cada cenário de 

implementação, dado que este pode ter particularidades que motivem a atribuição de 

pesos diferentes dos aqui indicados. Por exemplo, uma infraestrutura composta por um 

número elevado de sondas, poderá ter a componente de incidência com um peso 

Se atendermos a que no patamar encontrado de 0,25, não são marcadas 44 origens num 

se cifra 

como 
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3.5.3 COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS 

A Tabela 3.12 descreve para os cenários criados, a proporção de potenciais falsos 

positivos e negativos identificados. 

Relativamente ao cenário 1 e como os dados utilizados na simulação têm por base 

consultas de DNS elaboradas exclusivamente com acessos válidos, não ocorreram falsos 

positivos. A identificação de origens maliciosas estava apenas dependente da 

informação recolhida de outras fontes de informação (solução de deteção de intrusão 

ou notificação proveniente de outras sondas). 

Relativamente ao cenário 2, pese embora o facto de se aqui já ocorrerem consultas de 

DNS que continham informação passível de ser detetada como maliciosa, mas dado na 

simulação se impôs a ocorrência em simultâneo de dois fatores na expressão, não foi 

possível encontrar nenhum falso positivo. No entanto, neste segundo cenário, estima-se 

que ocorreram cerca de 4.4% de situações de origens que não foram, erradamente, 

sinalizadas como maliciosas, conduzindo assim a uma situação de falsos negativos. 

Tabela 3.12 – Validação de falsos positivos e negativos para os cenários implementados 

Cenário Descrição Falsos 

positivos 

Falsos 

negativos 

1 Simulação de consultas de DNS geradas 

exclusivamente com acessos válidos 

0% 0%20 

2 Simulação de consultas de DNS geradas 

exclusivamente com número controlado de acessos 

maliciosos, com recorrência temporal e sinalização 

em distintas sondas 

0% 4,4% 

                                                                 

20 Dado tratar-se de um cenário de simulação controlado é espectável que sejam detetados 0% de falsos 

negativos. 
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A ocorrência, embora pouco expressiva de falsos negativos – situações em que o sistema 

não deteta a ocorrência de um incidente de segurança, por o considerar um 

comportamento normal, ou pelo menos por não ser suficientemente erróneo para ser 

classificado como como incidente, pode ser melhorada ajustando o valor de disparo de 

0,25 para um patamar inferior.  

No entanto, ao concretizar-se esta alteração, a mesma teria impacto direto no número 

de falsos positivos identificados, o que no caso concreto apresenta prejuízo no serviço 

prestado, ao ser negado o acesso, incorretamente, a uma origem por esta ser mal 

classificada.

3.6 VALIDAÇÃO TEÓRICA 

Para além dos dados resultantes da aplicação da heurística por simulação, como foi 

aplicado nos cenários 1 e 2 na seção 3.5, importa avaliar de forma teórica o universo de 

situações possíveis de encontrar, de acordo com os vários valores que podem surgir, em 

função do número de elementos presentes na expressão (nenhum, 1, 2, 3, 4 ou mesmo 

todos).  

Nesta validação considerou-se que cada um dos parâmetros presentes na heurística 

poderia surgir com diferentes proporções atribuindo-se assim vários graus com que os 

mesmos são aferidos. Para tal considerou-se uma escala de 4 degraus equidistantes, 

sendo que 0 reporta a inexistência de um elemento, e 1 o seu valor máximo, para além 

dos valores intermédios de 0,33 e 0,67. 

3.6.1 OCORRÊNCIA DE 1 ELEMENTO  

Considerando a possibilidade de apenas um dos parâmetros – PO, PC, PG, PI, PN e PC, 

estar presente na expressão de cálculo – situação em que se considera que o seu valor é 

não nulo e tomando valores num de três patamares 0,33, 0,67 ou 1, existe um universo 

de 15 situações. As restantes quatro componentes serão nulas. 

Aplicada a heurística, à totalidade das possibilidades encontradas, obtém-se os valores 

que se observam na Figura 3.15. 
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De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

ocorrência 

igual ou superior a 0,25, ou que

como maliciosa. Existe apenas uma situação

correspondendo 

Das restantes possibilidades, 

compreendidos entre 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

fasquia. Estes valores são 

um falso negativo.

Identificaram

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém

0,20 e 0,25 relativos a situações em que o PO, o PC ou o PI 

– Validação Teórica

De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

ocorrência de mais do que um dos parâmetros, é necess

igual ou superior a 0,25, ou que

como maliciosa. Existe apenas uma situação

correspondendo 

Das restantes possibilidades, 

compreendidos entre 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

fasquia. Estes valores são 

um falso negativo.

Identificaram-se ainda 2 situações com valores entre 0,15 a 0,20 

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém

0,20 e 0,25 relativos a situações em que o PO, o PC ou o PI 

Validação Teórica 

Figura 3

De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

de mais do que um dos parâmetros, é necess

igual ou superior a 0,25, ou que

como maliciosa. Existe apenas uma situação

correspondendo a 6,7%, como se mostra na T

Das restantes possibilidades, 

compreendidos entre 0 e 0,15

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

fasquia. Estes valores são 

um falso negativo. 

Tabela 

se ainda 2 situações com valores entre 0,15 a 0,20 

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém

0,20 e 0,25 relativos a situações em que o PO, o PC ou o PI 
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3.15 – Distribuição 

De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

de mais do que um dos parâmetros, é necess

igual ou superior a 0,25, ou que a totalidade das sondas reportam

como maliciosa. Existe apenas uma situação

,7%, como se mostra na T

Das restantes possibilidades, 60% das ocorrências (num total de 9) indicam valores 

0 e 0,15 – relativas às situações em que apenas se observa o 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

fasquia. Estes valores são manifestamen

Tabela 3.13 – Distribuição de valores na presença de uma ocorrência

Métrica

0 a 0,15 

0,15 a 0,20

0,20 a 0,25

>= a 0,25

se ainda 2 situações com valores entre 0,15 a 0,20 

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém

0,20 e 0,25 relativos a situações em que o PO, o PC ou o PI 

 

Distribuição teórica de valores na presença de uma ocorrência

De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

de mais do que um dos parâmetros, é necess

a totalidade das sondas reportam

como maliciosa. Existe apenas uma situação nestas circunstâncias,

,7%, como se mostra na Tabela 3.13

60% das ocorrências (num total de 9) indicam valores 

relativas às situações em que apenas se observa o 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

manifestamente reduzidos 

Distribuição de valores na presença de uma ocorrência

Métrica Eventos

9

0,15 a 0,20 2

0,20 a 0,25 3

 1

se ainda 2 situações com valores entre 0,15 a 0,20 

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém

0,20 e 0,25 relativos a situações em que o PO, o PC ou o PI 

5

Nº de eventos

de valores na presença de uma ocorrência

De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

de mais do que um dos parâmetros, é necessário que o valor de cálculo seja 

a totalidade das sondas reportam

nestas circunstâncias,

abela 3.13. 

60% das ocorrências (num total de 9) indicam valores 

relativas às situações em que apenas se observa o 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

reduzidos para que se possa considerar como 

Distribuição de valores na presença de uma ocorrência

Eventos %

9 60,0

2 13,3

3 20,0

1 6,7

se ainda 2 situações com valores entre 0,15 a 0,20 

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém

0,20 e 0,25 relativos a situações em que o PO, o PC ou o PI 

10

Nº de eventos

de valores na presença de uma ocorrência

De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

ário que o valor de cálculo seja 

a totalidade das sondas reportam

nestas circunstâncias, 

60% das ocorrências (num total de 9) indicam valores 

relativas às situações em que apenas se observa o 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

para que se possa considerar como 

Distribuição de valores na presença de uma ocorrência 

% 

60,0 

13,3 

20,0 

6,7 

se ainda 2 situações com valores entre 0,15 a 0,20 – quando o PG é 1 ou o 

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém

0,20 e 0,25 relativos a situações em que o PO, o PC ou o PI tomam valores máximos.

15

 

de valores na presença de uma ocorrência 

De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

ário que o valor de cálculo seja 

a totalidade das sondas reportam uma dada origem 

 nas 15 estudadas, 

60% das ocorrências (num total de 9) indicam valores 

relativas às situações em que apenas se observa o 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

para que se possa considerar como 

 

quando o PG é 1 ou o 

PI é 0,67. Em 20% dos restantes casos, relativos a 3 situações, obtém-se valores entre 

tomam valores máximos.
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De acordo com os requisitos definidos para a ativação da heurística, para além da 

ário que o valor de cálculo seja 

uma dada origem 

nas 15 estudadas, 

60% das ocorrências (num total de 9) indicam valores 

relativas às situações em que apenas se observa o 

primeiro ou o segundo degrau, 0,33 ou 0,67, respetivamente, exceção feita para a 

componente de incidência que como tem um peso de 0,25 na expressão ultrapassa esta 

para que se possa considerar como 

quando o PG é 1 ou o 

se valores entre 

tomam valores máximos. 
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3.6.2 OCORRÊNCIA DE 2 ELEM

Considerando 

como não nulos, estando os demais valores

observam

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

5 parâmetros e nos seus 4 valores possíveis.

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

em perto de 55% dos casos.

Para os restantes 

situam-

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

0,20 situam

ambos os parâmetros apresentem 0,67 na sua pontuação).

OCORRÊNCIA DE 2 ELEM

Considerando a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

como não nulos, estando os demais valores

observam-se os resu

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

5 parâmetros e nos seus 4 valores possíveis.

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

em perto de 55% dos casos.

Para os restantes 

-se no patamar de valores 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

0,20 situam-se 7,8% dos 

ambos os parâmetros apresentem 0,67 na sua pontuação).
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OCORRÊNCIA DE 2 ELEM

a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

como não nulos, estando os demais valores

se os resultados indicados no 

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

5 parâmetros e nos seus 4 valores possíveis.

Figura 3.16 – Distribuição 

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

em perto de 55% dos casos. 

Para os restantes casos, como evidencia a T

se no patamar de valores 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

se 7,8% dos eventos, e no patamar 0

ambos os parâmetros apresentem 0,67 na sua pontuação).

Tabela 3.14

0 a

0,15 a 0,20

0,20 a 0,25

>= a 0,25

20

OCORRÊNCIA DE 2 ELEMENTOS 

a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

como não nulos, estando os demais valores

ltados indicados no 

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

5 parâmetros e nos seus 4 valores possíveis.

Distribuição teórica 

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

omo evidencia a T

se no patamar de valores até 0,15, sendo que em todos eles os parâmetros 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

eventos, e no patamar 0

ambos os parâmetros apresentem 0,67 na sua pontuação).

14 – Distribuição de valores na presença de duas ocorrências

Métrica 

0 a 0,15 

0,15 a 0,20 

0,20 a 0,25 

>= a 0,25 

20

CAPÍTULO

 

a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

como não nulos, estando os demais valores nulos, com a aplicação da heurística, 

ltados indicados no gráfico da F

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

5 parâmetros e nos seus 4 valores possíveis. 

eórica de valores na presença de 

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

omo evidencia a Tabela 3.14

0,15, sendo que em todos eles os parâmetros 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

eventos, e no patamar 0,20 a 0,25 ocorrem 23 eventos (quando 

ambos os parâmetros apresentem 0,67 na sua pontuação).

Distribuição de valores na presença de duas ocorrências
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CAPÍTULO 3. PLANO

a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

nulos, com a aplicação da heurística, 

gráfico da Figura 3.1

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

de valores na presença de duas

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

abela 3.14, cerca de 11,1% dos eventos 

0,15, sendo que em todos eles os parâmetros 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

,20 a 0,25 ocorrem 23 eventos (quando 

ambos os parâmetros apresentem 0,67 na sua pontuação). 
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PLANO DE INVESTIGAÇÃO

a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

nulos, com a aplicação da heurística, 

3.16, com a distribuição de 

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

duas ocorrências 

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

, cerca de 11,1% dos eventos 

0,15, sendo que em todos eles os parâmetros 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

,20 a 0,25 ocorrem 23 eventos (quando 

Distribuição de valores na presença de duas ocorrências 
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a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

nulos, com a aplicação da heurística, 

6, com a distribuição de 

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

 

 

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

, cerca de 11,1% dos eventos 

0,15, sendo que em todos eles os parâmetros 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

,20 a 0,25 ocorrem 23 eventos (quando 

100

MÉTODOS 

a ocorrência simultânea de dois e só dois valores presentes na expressão 

nulos, com a aplicação da heurística, 

6, com a distribuição de 

resultados relativa às 90 possibilidades que se podem criar teoricamente, com base nos 

A maioria de possibilidades, apontam para a sinalização de um comportamento 

reconhecido como malicioso, ao estarmos perante valores de cálculo superiores a 0,25 

, cerca de 11,1% dos eventos 

0,15, sendo que em todos eles os parâmetros 

apresentam nas duas componentes os valores mais baixos de 0,33. No patamar 0,15 a 

,20 a 0,25 ocorrem 23 eventos (quando 
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3.6.3

Na presença em simult

nulos, acentua

situações que 

se apresenta a distribuição de valores após a aplicação da heurística para um

de 270 eventos possíveis de tipificar.

A quase totalidade dos eventos (cerca de 91,9%) são sinalizados como maliciosos

indica a T

sinalização, alcan

está classificada em 0,67 pontos. Os restantes 7 casos, estão alocados a situações

que as 3 origens presentes indicam valores mínimos de alerta, com valores mínimos de 

0,33 pontos em cada uma delas.

– Validação Teórica

3.6.3 OCORRÊNCIA DE 3 ELEM

Na presença em simult

nulos, acentua

situações que não são etiquetadas d

se apresenta a distribuição de valores após a aplicação da heurística para um

de 270 eventos possíveis de tipificar.

A quase totalidade dos eventos (cerca de 91,9%) são sinalizados como maliciosos

indica a Tabela 3.15

sinalização, alcan

está classificada em 0,67 pontos. Os restantes 7 casos, estão alocados a situações

que as 3 origens presentes indicam valores mínimos de alerta, com valores mínimos de 

0,33 pontos em cada uma delas.

f(
x)

Validação Teórica 

OCORRÊNCIA DE 3 ELEM

Na presença em simultân

nulos, acentua-se a sinalização de situações consideradas maliciosas, sendo poucas as 

não são etiquetadas d

se apresenta a distribuição de valores após a aplicação da heurística para um

de 270 eventos possíveis de tipificar.

Figura 3

A quase totalidade dos eventos (cerca de 91,9%) são sinalizados como maliciosos

abela 3.15. Cerca de 15 even

sinalização, alcançando valores entre 0,20 e 0,25, quando pelo menos uma das origens 

está classificada em 0,67 pontos. Os restantes 7 casos, estão alocados a situações

que as 3 origens presentes indicam valores mínimos de alerta, com valores mínimos de 

0,33 pontos em cada uma delas.
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OCORRÊNCIA DE 3 ELEMENTOS

âneo de três elementos 

se a sinalização de situações consideradas maliciosas, sendo poucas as 

não são etiquetadas desta forma, como se observa na F

se apresenta a distribuição de valores após a aplicação da heurística para um

de 270 eventos possíveis de tipificar.

3.17 – Distribuição 

A quase totalidade dos eventos (cerca de 91,9%) são sinalizados como maliciosos

. Cerca de 15 even

çando valores entre 0,20 e 0,25, quando pelo menos uma das origens 

está classificada em 0,67 pontos. Os restantes 7 casos, estão alocados a situações

que as 3 origens presentes indicam valores mínimos de alerta, com valores mínimos de 
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3.6.4 OCORRÊNCIA DE 4 ELEM

Havendo a ocorrência de 4 elementos em simultâneo com valores não nulos, apenas um 
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3.6.5 OCORRÊNCIA DE TODOS OS ELEMENTOS 

Como última possibilidade surge a situação em que todos os elementos estão presentes 

na heurística, ou seja, apresentam valores não nulos remetendo-nos para um cenário de 

uma distribuição de valores no cálculo da heurística como nos propõe a Figura 3.19, num 

universo de 243 distintas possibilidades, resultantes dos vários valores que podem ser 

assumidos por cada um dos 5 parâmetros presentes. 

 

Figura 3.19 – Distribuição teórica de valores na presença de todas as ocorrências 

Nesta situação, e como se comprova na Tabela 3.17, 100% dos eventos, estão a assumir 

valores iguais ou superiores a 0,25, levando à sinalização de tais origens por estas serem 

consideradas maliciosas. Salienta-se que o valor mais baixo no cálculo que se obtém é de 

0,33, não havendo dúvidas na classificação que se opera relativamente a estas origens, 

dada a quantidade de distintos indicadores que as classificam como perigosas. Identifica-

se ainda que mais de 90.1% dos eventos apresentam resultados no cálculo da heurística 

iguais ou superiores a 0,5 pontos. 
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3.6.6 COMPARATIVO DE OCORRÊNCIAS 

Como nos sugere a Tabela 3.18, existe uma relação direta entre o número de 

parâmetros presentes (1, 2, 3, 4 ou mesmo a totalidade) na expressão como não nulos, e 

o valor calculado para a aplicação da heurística, conduzindo à classificação de uma 

origem como maliciosa. 

Desta forma, quando existe apenas uma fonte de informação, dificilmente uma origem é 

classificada como errónea, sendo a quase totalidade dos eventos marcados como 

legítimos, potenciando a ocorrência de alguns falsos negativos, que dificilmente poderão 

ser contornados. Nas situações em que ocorrem em simultâneo 2, 3 ou 4 parâmetros é 

notória a capacidade da solução em identificar as origens maliciosas, havendo 

progressivamente um número menor de origens não marcadas. Esta situação atinge o 

seu auge, na presença das 5 componentes como não nulas, com a globalidade das 

situações identificadas. 

Tabela 3.18 – Distribuição percentual de valores de acordo com o número de ocorrências 

Métrica/Ocorrências 1 2 3 4 5 

0 a 0,15 60,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,15 a 0,20 13,3% 7,8% 2,6% 0,0% 0,0% 
0,20 a 0,25 20,0% 25,6% 5,6% 0,2% 0,0% 
>= a 0,25 6,7% 55,6% 91,9% 99,8% 100,0% 

 

A Figura 3.20, sugere a distribuição de valores, de acordo com as várias ocorrências em 

simultâneo por nós estudadas, e a expressão que cada uma tem, dados o número de 

eventos registados nas categorias entre 0 e 0,15 pontos, 0,15 e 0,20, 0,20 a 0,25 e 

valores iguais ou superiores a 0,25. 

 

Figura 3.20 – Distribuição de valores de acordo com o número de ocorrências 
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3.7 CONCLUSÃO 

No corrente capítulo abordou-se o plano de investigação apresentando-se desde logo a 

calendarização dos trabalhos realizados. 

Foi abordada a metodologia utilizada, com a identificação de resultados expectáveis – 

enunciando-se as hipóteses gerais e posteriormente apresentada a heurística proposta, 

como aqui se resume: 

PIIPNNPGGPCCPOOxf ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=)(  

Para que seja possível a concretização da expressão em cima indicada, será ainda 

necessário definir os pesos que cada uma das componentes tem na expressão, sendo 

que: 

 O e PO representam respetivamente a componente relativa à recorrência de 

uma dada origem (o seu cadastro) e o seu peso na expressão. O valor do 

parâmetro O é graduado numa escala de 0 a 100%, com degraus de 25% 

atingindo o seu auge para 4 ou mais ocorrências de uma mesma origem. Para PO 

estimou-se o valor de 0,2; 

 C e PC representam respetivamente a componente relativa à análise operada ao 

conteúdo das consultas realizadas e o seu peso na heurística. O valor do 

parâmetro C é graduado entre 50% e 100% na presença de uma consulta não 

autorizada (AXFR ou IXFR) ou quando autorizada, realizada num volume anormal, 

face à média móvel observada. Para PC determinou-se o valor de 0,20; 

 G e PG identificam respetivamente o hiato temporal entre duas ocorrências 

consecutivas de uma mesma origem e o peso na expressão de cálculo. Para G 

foram estipulados 4 patamares de tempo distintos, com a classificação mais 

elevada (100%) a ocorrer a intervalos de tempo curtos (até 1 minuto) e a 

classificação menor (25%) alocada a tempos mais elevados (1 semana). Para PG 

estimou-se o valor de 0,15; 
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 N e PN representam respetivamente a componente relativa à incidência, ou seja, 

ao número de sondas que reportam em simultâneo uma origem como maliciosa 

e o seu peso na heurística. Considera-se para o cálculo a expressão: 

dasComprometiSondasSondasTotal
N

_#_#

1

−
=

 

O valor máximo é obtido quando a totalidade das sondas reportam uma origem 

como maliciosa. Para PN estimou-se o valor de 0,25, além de se considerar que 

estando presente e no valor máximo, não será necessário a ocorrência 

simultânea de nenhum outro fator para a ativação da sonda em relação a uma 

origem. 

 I e PI identificam respetivamente a componente relativa à informação recolhida 

junto do sistema de deteção de intrusão e o seu peso na heurística. A graduação 

deste parâmetro está associada à classificação de um incidente na escala CVSS, 

com grau baixo (33%), médio (67%) e alto (100%). Para PI atribuiu-se o valor de 

0,20. 

Na secção 3.4 foi apresentado o caso de estudo relativo à implementação de duas 

sondas a operarem junto dos servidores primário e secundário responsáveis pela 

operação do .PT em território nacional. Aqui se caracterizou as opções tomadas no 

âmbito da ativação dos sensores, bem como a forma como os dados são estruturados. 

Para validação da solução a implementar, foram construídos dois cenários: um em que 

não deveria ser detetada qualquer origem maliciosa, e em oposição um outro em que 

haveria perto de 100 origens com comportamentos incorretos.  

Com base nas grelhas de observação criadas foi possível validar a opção a tomar para os 

vários pesos na heurística, procurando minimizar a ocorrência de falsos negativos e 

positivos. 

Para uma completa validação teórica da expressão de cálculo, considerou-se as várias 

possibilidades matemáticas possíveis de alcançar, com a presença de valores não nulos 

de 1, 2, 3, 4 ou mesmo a totalidade dos parâmetros na heurística.  
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Procurou-se assim identificar para cada caso em concreto quais os valores limite que se 

identificavam: resultados de cálculo próximos de 0,25, podendo haver lugar a um 

ajustamento na expressão para que as origens sejam classificadas como maliciosas; 

resultados compreendidos entre 0,25 e 0,3 podendo as mesmas integrarem em 

potenciais falsos positivos que importa colmatar. 

Ao longo do próximo capítulo procura-se avaliar com base na implementação no caso de 

estudo os dados concretos que se obtêm, indo além dos dados de simulação e da 

validação teórica aqui concretizada.  

São ainda apresentados resultados relativos à ativação dinâmica de regras de Firewall 

observadas junto dos servidores do Porto e de Lisboa. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

O presente capítulo apresenta e avalia a informação estatística recolhida com a solução 

implementada, validando a metodologia seguida para o trabalho de investigação 

concretizado. É ainda proposta a interface web desenvolvida para permitir uma 

apresentação simples mas rigorosa dos resultados, mostrando-se as suas 

potencialidades. São retiradas conclusões relativamente aos resultados obtidos, e a sua 

pertinência como forma de reforçar a segurança do serviço de DNS e da infraestrutura 

Internet que integra. É apresentada uma descrição do tratamento realizado com vista à 

minimização de falsos positivos e falsos negativos, com o intuito de melhorar a 

fiabilidade dos resultados obtidos e tornar assim o sistema eficaz e rigoroso. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Tendo por base a heurística apresentada e validada teoricamente, importa confrontá-la 

com os dados obtidos junto das sondas implementadas no âmbito da responsabilidade 

da FCCN relativamente ao .PT. 

Estes elementos, reunidos ao longo dos últimos 4 anos, têm vindo a permitir aferir dos 

valores corretos nos pesos atribuídos aos parâmetros da expressão de validação, de 

molde a minimizar o número de falsos positivos e negativos encontrados.  

Como complemento à instalação das sondas no Porto e em Lisboa, ao mesmo sistema 

foram associados os mecanismos de notificação por correio eletrónico, mensagens 

instantâneas e mensagens escritas por rede móvel, permitindo o envio de notificações 

aos responsáveis pela infraestrutura do serviço de DNS, quando uma dada origem passa 

a ser bloqueada, ou quando posteriormente termina o seu tempo de quarentena e a 

mesma retoma o direito de acesso de ao serviço. 

Para facilitar o acesso em tempo real, às operações que vão sendo realizadas, foi 

elaborada uma plataforma com uma interface web, disponível mediante autenticação, 

que permite o acesso à informação recolhida por cada uma das sondas em operação, 

um resumo estatístico dos dados recolhidos por estas e ainda a listagem de todas as 

regras que dinamicamente vão sendo injetadas nas respetivas firewall. Adicionalmente 

nesta plataforma é possível a visualização gráfica de indicadores de serviço, bem como 

do volume de consultas que são realizadas junto de cada um dos serviços em 

monitorização. Para além desta consulta facilitada, existe sempre a possibilidade de 

serem extraídos dados em bruto, do repositório que vai sendo alimentado com a 

informação recolhida.  

Dado o elevado número de consultas catalogadas diariamente, aliado às naturais 

limitações de espaço físico de armazenamento bem como à maior complexidade de 

cruzamento dos dados, optou-se por truncar diariamente o volume de informação 

reunido, deixando-se apenas no motor de base de dados o nível de detalhe considerado 

pertinente para a manutenção de informação de segurança de cada origem. Nestes 

dados incluem-se todos os elementos relativos às origens maliciosas, bem como uma 

súmula de dados estatísticos. 
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4.2 ESTRUTURA DOS DADOS 

A estrutura de dados implementada, observando-se a metodologia proposta no capítulo 

3, está distribuída por 4 principais fontes de informação:  

4. DNS, relativa a todos os elementos recolhidos por cada consulta operada e que 

apresenta um total de 33 bytes por registo. Aqui se preserva a informação 

relativa ao instante em que ocorre cada consulta, bem como as necessárias 

referências para as outras estruturas de dados, relativas ao tipo de resource 

record consultado, à origem que esteve na base da consulta, e ao conteúdo 

consultado; 

5. Origem, estrutura que aloja a informação relativa aos endereços IP das origens 

que processam cada pedido de consulta, necessitando de um total de 17 bytes 

para cada operação; 

6. Domínios, para o armazenamento dos domínios consultados, é necessário um 

valor médio por registo de 42 bytes (este valor, ao contrário dos demais dados, 

será de tamanho variável em função dos domínios catalogados) 

7. Destinos, estrutura de dados para alojamento de destinos de consultas (e.g. 

servidor de DNS envolvido em cada pedido de resolução). Deverá ocorrer um 

destino diferente para cada sonda envolvida na plataforma, ou seja, no cenário 

do .PT serão dois destinos presentes. 

Os objetivos desta divisão da estrutura dos dados são: o de se alcançar uma elevada 

performance da solução, assegurando a necessária capacidade de avaliação em tempo 

real – um acesso moroso à estrutura de dados, quando comparado com o fluxo contínuo 

de informação recolhida, poderia comprometer a necessária capacidade de atuação no 

imediato, remetendo-nos sempre para uma análise posterior; potenciar uma maior 

capacidade da recolha e avaliação das consultas monitorizadas por segundo; combater 

um crescimento desmesurado do espaço alocado para o motor de base, evitando-se a 

redundância dos elementos reunidos, concretizando o seu relacionamento entre as 

várias estruturas de dados. 
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Considerando que o volume dos dados é inicializado todos os dias às 00:00, observa-se – 

como se atesta na Figura 4.1 relativa à evolução percentual do número de registos das 

estruturas de dados da sonda de Lisboa (no gráfico omite-se a estrutura dos destinos 

que se mantém naturalmente constante): 

 Uma evolução relativamente às consultas realizadas ao serviço de DNS, que 

acompanha a normal utilização da Internet, que tem picos de utilização nos 

períodos da manhã e da tarde, às 10 e às 15 horas, respetivamente, mantendo 

valores inferiores nos restantes períodos do dia; 

 Um crescimento inicial acentuado para as origens (na ordem dos 15%), dado 

que a estrutura se inicia vazia, e vai evoluindo de forma decrescente, ao longo 

de todo um dia, terminado com valores próximos dos 2%. Tal situação prende-

se com o fato de nesta estrutura não haver dados redundantes, causando que o 

volume de novas origens adicionadas, vá decrescendo, sustentado na razão de 

boa parte das consultas tem por base uma mesma origem; 

 Para a estrutura dos domínios surge situação análoga à das origens, com um 

pico inicial próximo dos 12% e uma evolução decrescente que termina próxima 

dos 2% ao final do dia. Esta evolução está também associada ao facto de não se 

armazenarem dados redundantes e de haver um número significativo de 

consultas que tem por base os mesmos domínios a consultar. 

 

Figura 4.1 – Evolução horária do crescimento da estrutura de dados relativos à sonda de Lisboa 
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Na observação relativa à sonda do porto, os dados obtidos são em tudo semelhantes, 

como se observa na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Evolução horária do crescimento da estrutura de dados relativos à sonda do Porto 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

4.3.1 DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS POR RESOURCE RECORDS  

A informação estatística recolhida e catalogada em estrutura de dados própria, tem por 

objetivo determinar comportamentos que se desviem dos valores esperados, com base 

na média móvel que é constantemente recalculada. É assim possível confrontar os 

dados recolhidos de uma dada origem e avaliar se os mesmos estão consideravelmente 

desviados do que é considerado padrão face ao observado para as demais consultas 

realizadas. 

As Figuras 4.3 e 4.4, apresentam-nos os valores médios observados para os principais 

resource records consultados junto dos servidores de Lisboa e do Porto respetivamente, 

ao longo do ano de 2011. Para além do normal volume de consultas a registos do tipo A 

(48% em Lisboa, e 47% no Porto), e dos registos relativos a consultas de endereços em 

formato IPv6 (10% e 11% para Lisboa e Porto respetivamente), observa-se um valor 

anómalo de consultas relativas a registos MX (23% e 30% para Lisboa e Porto 

respetivamente) que estão relacionados com uma utilização excessiva para a consulta 

de dados de DNS.  
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Concretizando

um volume de consultas desviado do padrão por uma dada origem (que não esteja 

abrangida pela 

necessário a ocorrência em simultâneo de outra componente, para que estas origens, 

possam ser bloqueadas. 

correspondem a dados reais de consultas genuínas de DSN (boa parte delas obtêm 

respostas NXDOMAIN, dado que não são relativas a domínios existentes), é também 

verdade que elas não configura

capacidade de resposta que o servidor apresenta para a resolução dos demais pedidos. 

Entende

neste cenário em conc

Ao longo dos três anos de dados recolhidos, só ao longo do ano de 2011, é que esta 

situação surgiu. Poderá ser uma situação 

pode mesmo intensificar

situação se intensifica para valores que degradem a performance do servidor, 

consubstanciando um cenário de negação de serviço, pode ser feito um ajustamento à 

heurística implementada, permitindo que para além dos cenários equacionados

condicionado o acess

comportamento.

Concretizando-se a implementação da heurística proposta na seção 3.3, a ocorrên
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postas NXDOMAIN, dado que não são relativas a domínios existentes), é também 

verdade que elas não configura

capacidade de resposta que o servidor apresenta para a resolução dos demais pedidos. 

Entende-se assim que o comportamento da sonda, ao aplicar a heurística 

neste cenário em conc

Figura 
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comportamento. 
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se a implementação da heurística proposta na seção 3.3, a ocorrên

um volume de consultas desviado do padrão por uma dada origem (que não esteja 
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correspondem a dados reais de consultas genuínas de DSN (boa parte delas obtêm 

postas NXDOMAIN, dado que não são relativas a domínios existentes), é também 

verdade que elas não configura

capacidade de resposta que o servidor apresenta para a resolução dos demais pedidos. 

se assim que o comportamento da sonda, ao aplicar a heurística 

neste cenário em concreto é acertado.

Figura 4.3 – Distribuição por tipo de consultas DNS, relativamente à sonda de Lisboa
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Figura 4.4 – Distribuição por tipo de consultas DNS, relativamente à sonda do Porto
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4.3.2 EVOLUÇÃO ANUAL
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4.3.3 AVALIAÇÃO DE TEMPOS DE RESPOSTA 

A análise dos tempos de resposta – período de tempo que decorre entre a chegada ao 

servidor de um pedido de resolução, o seu processamento e posterior resposta, é 

essencial para aferir do correto funcionamento do serviço, e avaliar o impacto que possa 

ocorrer por um pedido excessivo de consultas, consubstanciando um cenário de 

negação de serviço. Esta situação também pode ocorrer por causas diversas, como 

sejam tentativas de negação que não tenham por base as consultas de DNS, mas sejam 

operadas com recurso a outras formas de negação de serviço, como é o caso de 

utilização abusiva do protocolo ICMP. Adicionalmente, pode dar-se o caso de 

pontualmente existir uma anomalia no serviço, inerente à sua configuração específica 

ou demais parametrizações do hardware ou software em que estas se baseiam. 

A Figura 4.8 apresenta a distribuição de valores para os tempos de serviço observados 

por amostragem junto do servidor primário, num universo de 500 amostras diárias. 

Como se depreende, a grande maioria das consultas foram respondidas com tempos até 

0.3 milissegundos (82.4%), enquanto que as restantes 17.6% de consultas obtiveram 

respostas até 0.9 milissegundos. 

 

Figura 4.8 – Distribuição de tempos de resposta do servidor de Lisboa, aferidos localmente 
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Considerando os valores de tempos de resposta observados para o Porto, como se 

observa na Figura 4.9, conclui-se que apresentam valores até 0,3 milissegundos para 

cerca de 84% dos pedidos, e 16% para os restantes. 

 

Figura 4.9 – Distribuição de tempos de resposta do servidor do Porto, aferidos localmente 

Observando-se os valores recolhidos por amostragem, ao longo de um dia, tanto para o 

servidor primário como o secundário estima-se que se obtêm os valores que se 

apresentam na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 – Tabela comparativa dos tempos de resposta observados (em seg.) 

 Lisboa Porto 

Máximo 0,0008 0,0004 

Mínimo 0,0001 0,0001 

Média 0,0003 0,0002 

Dado que estes valores observados se reportam a elementos obtidos no seio do próprio 

serviço, importa confrontá-los com a medição do mesmo parâmetro, quando operada 

com um ponto de rede, onde sejam operadas consultas ao serviço.  

Pretende-se assim obter valores mais concretos, para além dos tempos de resposta 

obtidos in loco, naturalmente maiores que esses, mas que apresentam a visão próxima à 

que obterá um cliente do serviço de DNS. Perante um cenário de negação de serviço, os 

tempos de resposta calculados no próprio servidor, serão sempre baixos, e os tempos 

de resposta aferidos em rede, serão elevados. 
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A Figura 4.10 representa a observação para o servidor primário, relativa a uma amostra 

diária constituída por 500 pedidos de DNS, quando medida em rede. Perto de 90% dos 

tempos obtidos situa-se até aos 25 milissegundos. 

 

Figura 4.10 – Distribuição de tempos de resposta do servidor de Lisboa, observados em rede 

A Figura 4.11 representa a observação para o servidor secundário, relativa a uma 

amostra diária constituída por 500 pedidos de DNS, quando medida em rede. Perto de 

87% dos tempos obtidos situa-se até aos 25 milissegundos. 

 

Figura 4.11 – Distribuição de tempos de resposta do servidor do Porto, observados em rede 

A Tabela 4.2 apresenta a comparação dos tempos observados.  

Tabela 4.2 – Comparação de tempos de resposta (em miliseg.) observados em rede 

 Lisboa Porto 

Max 201,0000 470,0000 

Min 0,0000 5,0000 

Media 9,7731 19,6888 
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Adicionalmente, a recolha destes elementos, permite a extração de informações 

relevantes para uma entidade tutelar de um domínio de topo, pelo facto de as mesmas 

residirem num SGBDR, com seja, por exemplo a lista dos domínios mais consultados 

para um dado dia. 

4.4 INTERFACE WEB 

Por forma a facilitar a leitura da operação da solução, o acesso a todo o repositório de 

dados recolhidos das sondas em uso, e realizar tarefas de gestão, foi desenvolvido um 

portal Web, baseado em solução de utilização livre com tecnologia Apache21 e o 

desenvolvimento em linguagem PHP22.  

A Figura 4.14, apresenta a interface web que permite a gestão da solução. 

 

Figura 4.14 – Aspeto gráfico do portal Web para operação da solução implementada 

                                                                 

21 Servidor HTTP, implementado pela ASF (Apache Software Foundation) para utilização livre, possível de 

implementar em multiplataforma, concorrente do Microsoft IIS. Disponível em http://www.apache.org 

22 Ambiente de programação script para linguagem HTML embebida no servidor HTTP, abrangido por uma 

licença BSD (Berkeley Software Distribution). Disponível em http://www.php.net 
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A informação disponibilizada, agrega de forma única os dados de várias sondas, 

permitindo a sua consulta e gestão centralizada. 

Neste interface pode realizar-se um leque alargado de funções de gestão das quais se 

destacam as seguintes: 

 Consulta de notificações enviadas para os administradores, relativas aos canais 

de correio eletrónico, mensagens instantâneas e mensagens curtas; 

 Consulta de últimos eventos relativos a cada uma das sondas em operação. Aqui 

se incluem a adição e remoção de regras de firewall, mediante a aplicação da 

heurística em uso. Disponibiliza-se ainda o momento em que cada regra foi 

adicionada/removida, bem como a razão que esteve na base de tal situação; 

 Consulta de regras ativas em cada instante (permitindo conhecer as origens que 

estão bloqueadas); 

 Consulta de informação estatística relativa aos dados a serem consultados, por 

origem e domínios consultados; 

 Obtenção de um registo detalhado das últimas consultas realizadas junto de 

cada um dos servidores abrangidos pela solução, conhecendo-se o detalhe das 

mesmas; 

 Consultar e realizar tarefas de manutenção da whitelist (adição e/ou remoção de 

endereços à mesma); 

 Realizar alterações manuais à firewall alocada a uma dada sonda, permitindo a 

adição e/ou remoção de bloqueio de uma dada origem. Não sendo este o 

procedimento desejado na solução, permite pontualmente corrigir situações que 

se considere que são falsos positivos (removendo os endereços da lista) ou falsos 

negativos (procedendo à sua adição, visto que a solução não foi capaz de os 

assumir); 

 Operações de gestão de utilizadores: alteração ao perfil, modificação de palavra 

passe, autenticação e encerramento de sessão. 

O detalhe da totalidade das funcionalidades disponíveis no interface, bem como 

imagens do mesmo em operação pode ser consultado no Apêndice C do presente 

documento. 
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A Figura 4.15 apresenta um resumo das funcionalidades disponíveis no interface web, 

indicando a forma como as mesmas estão estruturadas em categorias: Firewall (relativa 

à gestão e monitorização de cada uma das firewalls em uso e operação da whitelist), 

Online (acesso a consultas em tempo real), Estatística (resumo estatístico com 

apresentação dos vários indicadores disponíveis), Utilizador (tarefas associadas à gestão 

de conta de utilizador) e Página principal (quadro de resumo dos últimos eventos 

observados junto de cada uma das sondas). 

 

Figura 4.15 – Funcionalidades disponíveis no portal web da solução 

A utilização do portal está condicionada aos acessos oriundos da rede local da 

organização onde o mesmo foi implementado, não se disponibilizando, por questões de 

segurança, o acesso a partir do exterior – excluindo-se naturalmente os acessos por 

rede VPN. O controlo de acessos pode ser operado com base em contas locais, por com 

mecanismos RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ou LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol) com AAA Authentication, Authorization and Accounting). 
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4.5 GESTÃO DINÂMICA DE REGRAS DE FIREWALL 

4.5.1 EVOLUÇÃO COMPARATIVA PARA AS SONDAS EM OPERAÇÃO 

Para avaliar a capacidade de processamento máximo da solução, foi efetuado um teste 

de carga em vazio, com a introdução de consultas aleatórias, concluindo-se que seria 

possível tratar, no limite, uma média de 1240 consultas por segundo (realizando as 

tarefas de filtragem, validação e inserção na base de dados).  

Com a aplicação da heurística proposta, regista-se a injeção de regras de firewall 

dinamicamente, como a seguir se observa na Figura 4.16, relativamente ao 

equipamento instalado em Lisboa, com os dados mais recentes disponíveis.  

 

Figura 4.16 – Injeção e remoção dinâmica de regras na firewall de Lisboa 

Ao longo dos 30 dias a que se reporta esta análise, observou-se a adição média de 75 

regras por dia, com um mínimo no dia 25 de março com 42 regras relativas a origens a 

bloquear e um máximo de 241 regras a adicionar em 14 de março. A Tabela 4.3 

apresenta o detalhe dos valores, sendo de notar que os valores observados para 

máximos e mínimos relativos à adição e remoção são próximos. 

Tabela 4.3 – Valores máximos, mínimos e médios de regras observadas em Lisboa 

 Total Adição Remoção 

Valor médio 153 77 76 
Mínimo observado 105 42 42 
Máximo observado 426 241 243 
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A situação observada para o equipamento do Porto é em tudo análoga, como se observa 

na Figura 4.17, considerando o mesmo espaço temporal. 

 

Figura 4.17 – Injeção e remoção dinâmica de regras na firewall no Porto 

Para o mesmo período que observado para a sonda de Lisboa, registam-se na sonda 

localizada no Porto, valores médios ligeiramente inferiores aos observados em Lisboa, 

refletindo uma proporção em relação à totalidade de consultas operadas – como se 

observa na seção 4.3.4 relativa à distribuição diária dos acessos, existe um volume de 

consultas superior em Lisboa, quando comparado com o Porto). 

Analisando em detalhe os demais resultados, como se indica na Tabela 4.4, observa-se 

que existiu um valor máximo de regras adicionadas a 14 de março, coincidindo com um 

pico também registado junto da sonda de Lisboa. Também aqui os valores de adição e 

remoção são próximos entre si, o que denota o processo de aplicação da metodologia 

desenvolvida, com a remoção das regras, após o termo do seu período de quarentena. 

Tabela 4.4 – Valores máximos, mínimos e médios de regras observadas no Porto 

 Total Adição Remoção 

Valor médio 109 54 55 
Mínimo observado 13 4 4 
Máximo observado 851 530 527 
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Observando-se comparativamente a evolução de ativação de regras nas firewalls do 

Porto e de Lisboa, para período homólogo, observa-se que genericamente estas são em 

maior volume no Porto.  

Pontualmente a ativação de regras ocorreu em maior volume no Porto (nos dias 12 a 14 

de março), levando a que tal situação tivesse um impacto na ativação das regras em 

Lisboa, atenta a ligação a que a heurística implementada introduz com o parâmetro PN 

que representa o peso da componente das incidências, alocado a ocorrências de uma 

dada origem em outra(s) sonda(s) da solução.  

Verificou-se assim a cooperação entre sondas, permitindo a deteção prévia de 

comportamentos anómalos resultante da partilha de informação entre estas, em 

conjunto com os dados reunidos com as outras fontes de informação introduzidas na 

heurística: PO representa o peso da componente das ocorrências, PC representa o peso 

da análise, PG identifica o peso do tempo entre ocorrências, e PI identifica o peso da 

informação relativa à deteção de intrusão. 

O gráfico da Figura 4.18, apresenta a evolução comparativa no período em análise com 

a apresentação das regras ativas em cada uma das sondas. 

 

Figura 4.18 – Evolução comparativa da ativação de regras nas sondas do Porto e Lisboa 

Avaliando a evolução ao longo dia, contabilizando a ativação de regras em cada uma das 

firewalls, deduz-se o gráfico da Figura 4.19, donde se denota que não existe um padrão 

de evolução no número de ativação das regras ao longo do dia. 
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4.5.2 REINCIDÊNCIA PARA UMA MESMA ORIGEM 

Importa validar se na implementação da heurística no caso de implementação, é 

operada a competente interpretação dada para as origens reincidentes, que devem 

adquirem um peso adicional por tal comportamento, pois existe na expressão de cálculo 

foram considerados dois parâmetros para essa função:  

 G (que avalia o tempo entre ocorrências). Para valores inferiores a 1 minuto, 

considera-se a atribuição de 100% de peso, para valores até 1 hora, 75% para 

tempos até 1 dia, 50% e recorrências distanciadas até 1 semana, 25%. 

 O (que determina o número de ocorrências, ou seja, o seu cadastro). Considera-

se que uma origem com 1 ocorrência já cadastrada, motiva um peso de 25% na 

expressão, 50% para duas ocorrências cadastradas, 75% para 3 e 100% para 4 ou 

mais ocorrências registadas. 

Num espaço temporal em análise, nos 30 dias a partir de 10/03/2012, observa-se que 

nos dados recolhidos em Lisboa, como se apresenta no gráfico de dispersão da Figura 

4.22, a maioria das origens consideradas maliciosas, têm um cadastro de apenas uma 

ocorrência.  

 

Figura 4.22 – Número de ocorrências por distintas origens maliciosas em Lisboa 

Saliente-se que estes valores observados para as origens tipificadas como maliciosas, 

correspondem em média a 0,15% do total de distintas origens identificadas. 
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A Tabela 4.5 apresenta, relativamente ao sistema localizado em Lisboa os pesos 

atribuídos. 

Tabela 4.5 – Recorrência de origens maliciosas verificadas em Lisboa, e impacto na heurística 

Cadastro 
(Ocorrências) 

Peso na heurística 
(parâmetro O) 

Valor 
Observado 

1 25 562 

2 50 26 

3 75 6 

4 ou mais 100 70 

Avaliando o período homólogo no servidor no Porto, observa-se o gráfico de dispersão 

da Figura 4.23, onde se deteta situação em tudo semelhante à que ocorre no sistema 

em Lisboa, com a observação do número de origens com baixo número de ocorrências a 

ser elevado. Para esta sonda, o número de origens maliciosas representa cerca de 0,23% 

do total de distintas origens observadas. 

 

Figura 4.23 – Número de ocorrências por distintas origens maliciosas no Porto 

A Tabela 4.6 apresenta, relativamente ao sistema do Porto os pesos atribuídos na 

heurística. 

Tabela 4.6 – Recorrência de origens maliciosas verificadas no Porto, e impacto na heurística 

Cadastro 
(ocorrências) 

Peso na 
heurística 

(parâmetro O) 

Valor 
Observado 

1 25 911 

2 50 64 

3 75 14 

4 ou mais 100 11 
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Verificando as origens que são reportadas como maliciosas, no período em análise, em 

simultâneo pelas duas sondas, regista-se um total de 228, relativas a 29,57% do total 

observado. 

Observando isoladamente estas origens que são tipificadas como maliciosas por ambas 

as sondas em produção, obtêm-se o gráfico da Figura 4.24, onde se observa que a 

proporção da recorrência é análoga em ambas. 

 

Figura 4.24 – Identificação de origens maliciosas identificadas em simultâneo em ambas as sondas 

Observando o tempo médio decorrido entre duas ocorrências sucessivas para uma 

mesma origem, quando esta ocorre simultaneamente em ambas as sondas, deteta-se 

que cerca de 3 ocorrências no universo estudado de 228, ocorreram em simultâneo com 

um tempo inferior a 1 minuto, sendo por isso penalizadas com o peso máximo que o 

parâmetro G lhe atribui na expressão de cálculo.  

Para os restantes valores, com pesos de 75, 50 e 25 pontos percentuais, observam-se 

17, 34 e uma ocorrência, respetivamente, como se mostra na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Tempos entre ocorrências sucessivas para ambas as sondas e seu impacto na heurística 

Tempo entre ocorrências Peso na heurística 
(parâmetro G) 

Valor observado 

1 Minuto 100 3 

1 Hora 75 17 

1 Dia 50 34 

1 Semana 25 1 

0

5

10

15

20

25

30

1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

1
0

1

1
1

1

1
2

1

1
3

1

1
4

1

1
5

1

1
6

1

1
7

1

1
8

1

1
9

1

2
0

1

2
1

1

2
2

1

N
º 

o
co

rr
ê

n
ci

as

Distintas origens

Lisboa

Porto



4.2 – Análise Estatística  123 

 

 

4.6 TRATAMENTO DE FALSOS POSITIVOS E FALSOS NEGATIVOS 

Para o tratamento dos falsos positivos e negativos, importa avaliar o resultado obtido 

com cada uma das componentes de forma isolada – solução de deteção de intrusão e 

solução proposta na hipótese aqui apresentada, e avaliando o resultado posterior que 

se obtêm da aplicação da heurística supra indicada. 

É um dado inevitável a ocorrência de falsos positivos – erro do Tipo I (situações em que 

são identificadas situações de incidentes de segurança, que não correspondem a 

situações reais), bem como falsos negativos – erro do Tipo II (quando existem incidentes 

de segurança que não são detetados pela solução em uso).  

E tal ocorrência verifica-se tanto na solução tradicional de IDS – no caso em apreço o 

SNORT, como na própria metodologia aqui implementada sob a forma de protótipo 

junto do servidor de DNS de .PT. 

A forma de mitigar tais situações, é conjugar os valores obtidos por ambos os 

mecanismos, procurando desta forma um resultado final, o mais próximo possível da 

realidade, tal como se identifica na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Tratamento de Falsos Positivos e de Falsos Negativos 

Decisão original 

(solução de deteção 

de intrusão) 

Avaliação intermédia Decisão isolada da 

metodologia 

Resultado Final 

(aplicação conjunta) 

Verdadeiro Positivo Correta Aceitação Correto 

Rejeição Erro do Tipo II 

Falso Positivo Erro do Tipo I Aceitação Erro do Tipo I 

Rejeição Correto 

Verdadeiro Negativo Correta Aceitação Correto 

Rejeição Erro do Tipo I 

Falso Negativo Erro do Tipo II Aceitação Erro do Tipo II 

Rejeição Correto 



124 CAPÍTULO 4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Com a observação operada pelos dados obtidos, por um período de 12 meses, conclui-

se que se alcança uma redução em 21% dos falsos positivos identificados pela solução 

de IDS quando operada de forma isolada. A identificação de erros de tipo II passou a ser 

possível em 8% dos casos, que antes passavam despercebidos. 

Dada a dependência mútua na heurística estabelecida, entre as duas fontes de dados – 

IDS e plataforma proposta, não se pode verificar a ocorrência de falsos positivos, como 

resultado da implementação da metodologia ora proposta. Será no entanto possível a 

ocorrência de falsos negativos, em virtude de situações consideradas na solução de IDS, 

poderem ser anuladas posteriormente, na avaliação final. 

Em todo o caso atenta a pertinência do serviço de DNS na correta operação da Internet, 

e o transtorno causado por um bloqueio de uma dada origem, sem que haja uma 

certeza absoluta de que se trata de uma situação clara de um incidente de segurança, 

torna preferível, neste caso em concreto, a ocorrência de um número controlado de 

falsos negativos. 

4.7 CONCLUSÃO 

Ao longo deste capítulo, apresentaram-se os dados possíveis de obter tirando partido da 

solução implementada no TDL do .PT, a FCCN. Com a recolha de dados operada ao longo 

dos últimos anos, foi sendo possível aperfeiçoar a heurística desenvolvida, promovendo-

se a diminuição dos falsos positivos e negativos evidenciados. 

Com a recolha de dados indicada foi possível reunir os seguintes elementos:  

 Obter detalhe relativo à consulta de domínios inexistentes, necessário para a 

aplicação da heurística proposta, para a determinação de situações de consultas 

incorretas, por se desviarem da média móvel; 

 A deteção de situações de utilização incorreta (que não podem ser tratadas 

como incidentes de segurança). Sucede quando uma dada origem está a 

socorrer-se do servidor primário de .PT como resolver local, levando a que todas 

as consultas tenham este servidor como destino. 
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 Interpretar a forma como a ocorrência de um conjunto de eventos junto de um 

servidor de DNS tem ligação com os demais existentes numa plataforma de um 

TLD, e o contributo que pode ser dado pela operação colaborativa entre as 

diferentes sondas envolvidas na monitorização da sua segurança; 

 Avaliação do impacto do uso de diferentes protocolos (e.g. IPv6, DNSSec); 

 Com esta solução tornou-se também possível estimar o impacto da remoção de 

um dado domínio, aferindo-se o número de consultas operadas; 

 A deteção de uso abusivo do serviço de DNS, ou de incidentes de segurança, 

incluindo negação de serviço, ou execução de consultas em massa;  

 Foi ainda possível detetor e reparar em tempo útil, situações de configuração 

ineficiente no servidor de DNS, ao verificar-se na evolução dos tempos de 

resposta que ocorria um valor desajustado, como se observa na Figura 4.25.  

Na situação identificada o tempo de resposta típico é de 0.022 segundos por 

consulta, mas, em alguns períodos coincidentes com o momento de atualização 

da zona, tal valor atingiu uma duração de 194 seg.  

Houve perto de 500 operações que excederam o tempo de resposta de 1 

segundo. Esta informação foi pertinente para otimizar a operação do servidor. 

 

Figura 4.25 – Evolução temporal das respostas a consultas de DNS 
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Pese embora o facto de a solução implementada estar parametrizada com o fim descrito 

neste trabalho, a mesma é versátil, podendo facilmente ser modelada para cenários 

distintos, como foi o caso da observação realizada por ocasião da cimeira da NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) em que a solução foi adaptada para a recolha de 

dados específicos, considerados pertinentes no âmbito da segurança de utilização do 

serviço de DNS, relativo às principais instituições governamentais, bancárias e da 

segurança dos cidadãos. 

O funcionamento dos servidores DNS foi observado com um nível de detalhe que não 

existia publicado e é um contributo que resultou do trabalho desenvolvido. 

No próximo capítulo, em jeito de conclusão, é feito um resumo dos objetivos 

concretizados com este trabalho e são ainda evidenciados alguns tópicos de possível 

evolução da solução desenvolvida. 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

Como corolário, e em forma de conclusão, ao longo do presente capítulo, são 

apresentados os contributos que se entende estarem presentes neste trabalho de 

investigação. 

Adicionalmente, são ainda evidenciadas algumas hipóteses de evolução da solução, 

propondo oportunidades de evolução futuras. 
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5.1 CONCLUSÃO 

Desde cedo, ao enunciarem-se os planos para o presente trabalho, existia o objetivo 

ambicioso de se conseguir com este contribuir para o incremento da segurança da 

Internet, atuando junto de um dos pontos onde esta é mais vulnerável, o serviço de 

DNS. 

Este objetivo denota-se como ambicioso, pois desde logo não se afigurava fácil 

encontrar uma área de intervenção onde fosse possível contribuir de forma inovadora, 

face ao inúmero leque de soluções que vêm surgindo, com vista ao reforço de segurança 

do protoloco de comunicações, quer atuando a montante ou a jusante do serviço de 

DNS.  

Alguns dos avanços que se vem verificando são até bem recentes, como por exemplo a 

implementação DNSSEC.  

Pese embora o facto de ser uma tecnologia há muito disponível, só recentemente tem 

vindo a ser implementada ao nível dos servidores de topo da Internet, com a assinatura 

da raiz a ocorrer no segundo semestre de 2011. 

Perante o estado da arte encontrado, são vários os contributos identificados, todos eles 

bastante pertinentes para o incremento almejado da segurança da Internet. Importou 

assim, tirar os devidos ensinamentos destes, e procurar intervir numa área na qual 

estes, de forma isolada, ou mesmo atuando em simultâneo, não facultassem a resposta 

necessária. 

Desta forma, o ponto de partida para a metodologia a desenvolver, foi desde logo 

procurar um trilho de investigação que fosse de encontro a quatro objetivos que aqui 

estão enunciados: 

1. Permitir detetar, e na sua sequência, mitigar alguma(s) vulnerabilidade(s) que 

os demais sistemas existentes não tivessem ainda capacidade de concretizar 

de forma fiável; 
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2. Assegurar que a metodologia a desenvolver, para além de eficiente, fosse 

capaz de atuar de forma transparente, não perturbando o regular 

funcionamento do serviço, não envolvendo qualquer entropia na rede 

envolvente ou seus serviços; 

3. Ter capacidade de atuar junto de um firewall dinamicamente, permitindo não 

só a deteção de situações consideradas potencialmente malignas, mas 

também a rápida atuação no sentido de as interromper, restabelecendo o 

normal funcionamento do serviço; 

4. Prover mecanismos de intervenção neuronal, potenciando que um dado ponto 

de monitorização se encontre capacitado para notificar e/ou receber 

informações de outros pontos, permitindo assim uma deteção e prevenção 

precoces de ameaças à segurança, mesmo antes de as mesmas serem 

concretizadas. 

Entende-se que com o presente trabalho, e atenta a divulgação científica operada junto 

da comunidade internacional, que os mesmos foram concretizados. 

Desde logo, a metodologia encontrada, permite a deteção e implementação de medidas 

com vista à sua limitação de alcance, de duas situações que podem degradar a 

performance do serviço de DNS, evitando-se desta forma situações de potencial negação 

de serviço: 

 Número anormalmente elevado de consultas MX, respeitantes a domínios 

inexistentes, e com múltiplas origens de pedidos. No âmbito do caso de estudo 

implementado, estes ataques, surgem inicialmente nos primeiros dias de 2011. A 

capacidade de deteção automática destes incidentes de segurança – com base 

nas características enunciadas, e o posterior bloqueio dinâmico ao nível da 

firewall, permitem o restabelecimento do normal volume de consultas a realizar 

junto do serviço de DNS, filtrando as demais consultas que deixaram de alcançar 

o servidor. A capacidade de deteção deste tipo de incidente sai também 

beneficiado da partilha de conhecimento entre sondas, ao ser possível a troca de 

dados entre estas, relativamente à lista de endereços IP que cada uma delas 

valida como maliciosos.  
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Como se observa na Figura 5.1, as consultas MX, assinaladas a vermelho, atingem 

picos pontuais e cíclicos superiores a 1400 consultas por segundo. As consultas 

do tipo A, apresentam valores médios inferiores a 200/s. As consultas MX, após 

sua deteção abusiva e posterior filtragem reduzem-se drasticamente. A redução 

do volume de consultas operadas é tão mais significativa quanto o tempo 

decorre e as origens permanecem bloqueadas. Como se observa na mesma 

figura, a atuação da sonda, não apresenta impacto algum junto do normal 

funcionamento do serviço, em nada prejudicando as demais consultas realizadas 

junto do mesmo. 

 

Figura 5.1 – Filtragem de consultas abusivas do tipo MX 

 O segundo cenário que esta metodologia visa promover, é a capacidade de 

mitigar os tradicionais ataques de negação de serviço. Neste caso, ao invés de 

uma situação específica como a anteriormente apresentada em que múltiplas 

origens realizam um comportamento análogo (consultas MX, com posterior 

resultado de domínio inexistente), o que ora sucede é um número avultado de 

distintos pedidos, partilhando um conjunto finito de origens. Com o 

conhecimento acumulado, que as sondas permitem ter sobre uma dada origem, 

mantendo o seu cadastro de últimas ocorrências detetadas, para além de 

cumulativamente registarem dados relativos às consultas realizadas ao 

momento, é possível determinar quando uma delas está a realizar um 

comportamento que com um elevado grau de certeza se assemelha a uma 

tentativa de negação de serviço.  
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Para evitar situações de falsos positivos, desde logo existe um conjunto alargado de 

endereços “protegidos” associados aos Internet Service Providers (ISP) que não serão de 

forma alguma bloqueados, mesmo que o comportamento se considere de acordo com o 

padronizado para uma situação de tentativa de negação de serviço. 

A solução encontrada é também ela facilmente adaptável a distintos cenários, que não 

estando desenhados de raiz, podem facilmente ser adaptados tirando partido do 

conhecimento detido por cada sonda isoladamente, ou da informação por estas reunida 

de forma agregada. 

Um claro exemplo de utilização desta possibilidade, foi a adaptação desta solução para 

monitorização de um conjunto alargado de domínios considerados críticos, a 

acompanhar, por ocasião da realização em Portugal da cimeira da NATO (North Atlantic 

Treaty Organization), ocorrida em novembro de 2010.  

No gráfico da Figura 5.2, representa-se de forma agregada o conjunto consultas de DNS 

junto do TLD de .PT monitorizados por esta solução para um conjunto de domínios 

versando em três áreas: forças de segurança, instituições bancárias e organizações 

governamentais. 

 

 

Figura 5.2 – Monitorização realizada aquando da cimeira da Nato em Portugal, em novembro de 2010 
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5.2 TRABALHO FUTURO 

Desde já se identificam duas oportunidades de evolução da solução que aqui se 

apresentou. 

A constante melhoria da metodologia identificada, é certamente um dos caminhos a 

percorrer. Esta melhoria pode ser sempre ajustada face à sucessão de dados 

progressivamente observados quando conjugados com a identificação de situações que 

sejam consideradas como falsos positivos e negativos, cujo número importa 

naturalmente reduzir, tornando a solução mais fiável. 

Adicionalmente, como forma de melhorar a eficácia da solução aqui apresentada, 

poderá ser pertinente reunir dados, com origem em outras fontes de informação para 

que os mesmos possam ser avaliados em conjunto com os elementos recolhidos pelas 

sondas de DNS. 

Este cruzamento de informação, a ocorrer num mesmo espaço temporal, permitiria uma 

potencial melhoria na deteção de vulnerabilidades operada, tal como se evidencia na 

Figura 5.3. 

Estas fontes de informação, atenta a sua pertinência, poderiam contribuir para a 

expressão utilizada no cálculo da heurística. 

Informação das Sondas

Informação complementar 
de equipamentos de 
segurança da rede 

Dados recolhidos de outras 
fontes de informação 

relativas ao DNS a nível 
global

Análise da informação 
recolhida e seu 

cruzamento temporal

 

Figura 5.3 – Cruzamento temporal de várias fontes de informação 
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Desta forma, para além da informação proveniente de várias sondas a operar em 

conjunto, que já se verifica na solução proposta poderiam ser reunidas outras fontes de 

informação que pudessem facultar informação pertinente para a deteção de operações 

potencialmente maliciosas: 

 A informação proveniente de equipamentos de rede, na periferia do servidor de 

DNS de um dado TLD, pode conter informação crítica para este cruzamento de 

dados, pese embora o facto de não ser informação alusiva ao serviço de DNS e 

suas especificidades, pode conter outros registos de segurança que importa 

tomar conhecimento. De entre estas fontes de informação periféricas, podem 

incorporar-se os dados relativos a equipamentos de: 

o firewall, por assumirem um papel ativo na filtragem de pacotes da rede 

próxima dos servidores de DNS; 

o router, atenta a informação por estes trocada relativa às comunicações 

em uso; 

o soluções de IDS, NDS e HIDS, especificamente aptas para compilar 

elementos relativos a intrusão. 

 Informação com origem em outras soluções análogas baseadas em informação 

específica de um dado gestor de topo de DNS. Antevê-se aqui a possibilidade de 

integração com elementos com origem neste mesmo sistema quando acoplado a 

outro TLD, permitindo a troca de informação não especificamente entre sondas 

de um mesmo sistema, mas de forma agregadas, entre distintos gestores de 

topo, independentemente do ponto específico de monitorização a que se 

reportam. 

Além destas possibilidades de evolução, poderá também ser ajustada a integração 

com outras soluções amplamente utilizadas, deixando esta solução de estar 

umbilicalmente aos módulos que a compõe, e possibilitando a integração com 

distintas soluções e componentes: 
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 Desde logo seria pertinente que o sistema de firewall dinâmico permitisse a 

injeção de regras (e posterior remoção) em equipamentos que permitam essa 

gestão, para além do sistema nativo de firewall utilizado na implementação 

proposta; 

 A capacidade de integração com sistemas de monitorização em plataformas 

abertas pode também ser útil (soluções como o Nagios23 ou o Zabbix24). De 

momento a aplicação tem apenas suporte nativo para notificações com recurso 

ao protocolo SNMP com a definição dos seus objetos numa MIB (Management 

Information Base); 

 A possibilidade de recolha de dados relativos aos pacotes DNS em rede, ser 

operada por diversas soluções de captura, para além da que nativamente é 

utilizada.

                                                                 

23 http://www.nagios.com 

24 http://www.zabbix.com 
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6. PUBLICAÇÕES E TRABALHO CIENTIFICO 
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âmbito do Doutoramento. Neste se inclui a apresentação de artigos em encontros 

científicos com arbitragem (de âmbito nacional e internacional), a participação em 

palestras e seminários e a publicação de artigo científico em revista com arbitragem. 
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Abstract— The security problems that outbreak network 

services today are increasing at a dramatic pace 

especially with the unceasing improvement of network 

transmission rates and the sheer amount of data 

exchanged. This translates not only more incidents but 

also to new types of attacks with network incidents 

becoming more and more frequent. A significant part of 

the attacks occurs at Top Level Domains (TLD) who 

have the assignment of ensuring the correct functioning 

of Domain Name System (DNS) zones. The proposed 

solution has been developed and tested at FCCN 

(Foundation for National Scientific Computing), the 

TLD manager for the .PT domain. The system consists 

of network sensors that monitor the network in real-

time and can dynamically detect, prevent, or limit the 

scope of the attempted intrusions or other types of 

attacks to the DNS service, thus improving its global 

availability. 

Keywords—DNS; security; intrusion detection system; 

real-time; monitoring. 

 

INTRODUCTION 

The DNS is a critical application for the reliable 
and trustworthy operation of the Internet. DNS servers 
assume a pivotal role in the normal functioning of 
Internet Protocol (IP) networks today and any 
disturbance to their normal operation can have a 
dramatic impact on the service they provide and on the 
global Internet. Although based on a small set of basic 
rules, stored in files, and distributed hierarchically, the 
DNS service has evolved into a very complex system 
and critical system [1].  

According to recent studies [2], there are nearly 
11.7 million public DNS servers on the Internet. It is 
estimated that nearly 52% of them, due to improper 
configuration, allow arbitrary queries (thus allowing 
denial of service attacks or “poisoning” of the cache). 
About 31.1% of the servers also allow for the transfer 
of their DNS zones.  

There are still nearly 33% of situations where the 
authoritative nameservers of an area are on the same 
network, which facilitates the attacks of the type of 
Denial of Service (DOS), a frequent attack to the 
DNS. Furthermore, the type of attacks targeting the 
DNS is becoming more sophisticated, making them 

more difficult to detect and control on time. Examples 
are the attacks by Fast Flux (ability to quickly move 
the DNS information about the domain to delay or 
evade detection) and its recent evolution to Double 
Flux.  

One of these attacks is the conficker [3] worm, 
first appeared on October 2008, but also known as 
Code Red, Blaster, Sasser and SQL Slammer. Every 
type of computer, using a Microsoft Operating System 
can potentially be infected. Attempts to estimate the 
populations of conficker have lead to many different 
figures but all these estimates exceed millions of 
personal computers. Conficker made use of domain 
names instead of IP address in order to make its attack 
networks resilient against detection and takedown.  

The ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers) created a list containing the 
domains that could be used in each TLD in such 
attacks to simplify the work of identifying attacked 
domains.  

A central aspect of the security system that we 
propose and have implemented is the ability to 
statistically collect useful data about network traffic 
for a DNS resolver and use it to identify classes of 
harmful traffic to the normal operation of the DNS 
infrastructure. In addition to collecting data, the 
system can take protective actions by detecting trends 
and patterns in the traffic data that might suggest a 
new type of attack or simply to record important 
parameters to help improve the performance of the 
overall DNS system.  

The fact that the DNS is based on an autonomous 
database, distributed by hierarchy, means that 
whatever solution we use to monitor, it must respect 
this topology. In this paper, we propose a distributed 
system using a network of sensors, which operate in 
conjunction with the DNS servers of one or more 
TLDs, monitoring in real-time the data that passes 
through them and taking actions when considered 
adequate.  

The ability to perform real-time analysis is crucial 
in the DNS area since it may be necessary to 
immediately act in case of abuse or attack, by blocking 
a particular access and notifying other cooperating 
sensors on the origin of the problem, since several 
types of attacks may be directed to other DNS 
components.  



Improving DNS Security using Active Firewalling with Network Probes 147 

 

The use of a Firewall solution, whose triggering 
rules are dynamically generated by the network 
sensors, is a fundamental component of the system 
used to filter attacking systems in an efficient way and 
resuming to the initial situation when the reason to 
filter different traffic patterns has ceased to exist. 

With this approach we aim to guarantee an 
autonomous functioning of the platform without the 
need of human intervention.  

The use of network alarms can also help in 
monitoring the correct functioning of the whole 
solution. Special care has been taken to minimize the 
detection of false positives or also false negatives.  

The remaining of the paper is structured as 
follows: In Section II we observe the DNSSEC 
approach. Section III provides background 
information regarding related work. Section IV 
introduces our proposed methodology. In section V, 
we describe the solution. Section VI presents a case 
study for validation of the proposal. In Section VII, the 
results gathered in the case study are analyzed. Section 
VIII describes the process of evaluation and treatment 
of false positives and negatives. Finally, Section IX 
presents some conclusions and directions for further 
work. 

DNSSEC 

The use of DNSSEC (DNS Security Extension to 
DNS protocol) described in RFC 4033, 4034, 4035 
and 4310, seeks to ensure backward compatibility with 
the DNS protocol providing additional security to the 
end user, solving some of the vulnerabilities existing. 

It becomes possible to ensure the authenticity of 
the origin of DNS information (thus answering the 
vulnerability of the recursive or authoritative 
impersonation). The integrity of the information 
provided shall also be guaranteed by fighting in this 
way the modification of an answer given by a server, 
with the typical man-in-the-middle attacks, where data 
is modified from the information provider typically a 
DNS server and his client. Another advantage is the 
possibility to ensure the absence of a name or a given 
type. 

Despite these gains, this extension to the protocol 
does not ensure the confidentiality of the information 
provided or mitigate security incidents which relate to 
the denial of service. 

RELATED WORK 

One of the first studies that can be observed in this 
area has the authorship of Guenter and Kolar, with a 
tool called sqldjbdns [4]. Their proposal uses a 
modified version of the traditional BIND [5] working 
together with a Structured Query Language (SQL) 
version inside a Relational database management 
system (RDBMS). For DNS clients, this solution is 
transparent and there is no difference from classic 
BIND. 
Zdrnja presented a system for Security Monitoring of 
DNS traffic [6], using network sensors without 
interfering with the DNS servers to be monitored. This 
is a transparent solution that does not compromise the 
high availability needed for the DNS service. 

Vixie proposed a DNS traffic capture utility called, 
DNSCap [7]. This tool is able to produce binary data 
using pcap format, either on standard output or in 
successive dump files. The application is similar to 
tcpdump [8] – command line tool for monitoring 
network traffic, and has finer grained packet 
recognition tailored for DNS transactions and protocol 
options, allowing for instance to see the full DNS 
message when tcpdump only shows a one-line 
summary. Another tool available is DSC - DNS 
Statistics Collector [9]. DSC is an application for 
collecting and analyzing statistics from busy DNS 
servers. Major features include the ability to parse, 
summarize and search inside DNS queries detail. All 
data is stored in an SQL database. This tool, can work 
inside a DNS server or in another server that 
"captures" bi-directional traffic for a DNS node. 

Kristoff also proposed an automated incident 
response system using BIND query logs [10]. This 
particular system, besides the common statistical 
analysis, also provides information regarding the kind 
of consultations operated. All information is available 
through the Web based portal. Each security incident 
can result in port deactivation. 

METHODOLOGY 

A. Architecture  

The architecture of the system that we have 
develop aims to improve the security, performance 
and efficiency of the DNS protocol, removing all 
unwanted traffic and reinforce the resilience of a Top 
Level Domain. We propose an architecture comprising 
an integrated protection of multiple DNS servers, 
working together with several network sensors that 
apply live rules to a dedicated firewall, acting as a 
traffic shaping element.Sensors located carefully 
located in the network monitor all the traffic going to 
the DNS infrastructure, identify potentially harmful 
traffic using a algorithm that we have developed and 
tested and use this information to isolate traffic that 
has been identified has security threats. Several 
networks sensor monitor different parts of the 
infrastructure and exchange information related to 
security attacks. In this way, as shown in Fig. 1, it 
should also be possible to exchange critical security 
information between the sensors. In addition to an 
increase in performance, this operation should prevent 
an attack on a server from a source, identified by 
another sensor as malicious. This scenario is relevant 
since some kinds of attacks are directed to several 
components of the DNS infrastructure. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1. Diagram of the desired solution 
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B. Heuristic  

One of the crucial parts of our work is the 
algorithm to identify traffic harmful to the DNS. In 
order to implement the stated hypothesis in the 
architecture and keep the DNS protocol as efficient as 
possible, it is necessary to apply a heuristic, which in 
real time, evaluates all the information collected from 
different sources and applies convenient weights to 
each component and act accordingly. 

The components that we have chosen to have 
impact in the security incidents of DNS are: the 
number of occurrences, analysis of type of queries 
been made, the amount of time between occurrences, 
the number of probes affected and information 
reported from intrusion detection systems. 

 
Our system uses the following formula to evaluate 

a parameter that measures the likelihood of the 
occurrence of a security incident: 

 

20,025,015,02,02,0)( ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= INGCOxf

 
Are factors considered in applying this formula: 

 

 Occurrences (O) - Represents the number of 
times (instances) that have given source was 

blocked, so that the distributed then depicted in 

Table I. 

TABLE I – CONTRIBUTION OF THE NUMBER OF OCCURRENCES OF 

A SOURCE IN MALICIOUS HEURISTIC 

Occurrences Weight 

1 25% 

2 50% 

3 75% 

4 or more 100% 
 

 Analysis (C) - Real-time evaluation of the 
deviation of the values recorded in relation to 

the average observed statistics, based on the 

criteria and weights identified below in Table 

II. 

TABLE II  –  CONTRIBUTION OF EVENTS TYPIFIED A POTENTIALLY 

MALICIOUS SOURCE GIVEN IN HEURISTIC 

Event Weight 

Entire zone transfer attempt (AXFR) 100% 

Partial transfer zone attempt (IXFR) 50% 

Incorrect query volume, 50 to 75% on 

average per source 

75% 

Incorrect query volume exceeding 75% 100% 

Query volume, up 50%, the average number 

of access by origin 

50% 

 

Note that the estimates apply the moving average, for 
the determination of reference values, given the 
ongoing development of data collected. 

 Time between occurrences (G) - time since last 
occurrence of a given source, distributed with 

the weights associated to the times below are 

obeisant. 

 TABLE III – WEIGHT OF DIFFERENT TIME BETWEEN EACH 

OCCURRENCE 

Time Weight 

Less than 1 Minute 100% 

Less than 1 Hour 75% 

Less than 1 Day 50% 

Less than 1 Week 25% 

 Incidence (N) - Number of probes that report 
blocks in the same source. 

For the calculation, we observed expression: 

 
AttackedSensorsSensorsTotal _#_#

1

−

 

 Intrusion Detection Systems (I) - We 

considered the use of the Snort platform, being 

free to use, and gather a large number of 

notarized signatures of security incidents 

relating to the DNS service. 

TABLE IV – INTERCONNECTION WITH TEMPORAL DATA 

GATHERED FROM INTRUSION DETECTION SYSTEMS 

Metric:  Common Vulnerability Scoring 

System (CVSS) 

Weight 

Low level 34% 

Middle level 67% 

High level 100% 

 
For the activation of a rule in Firewall occurs will 

require: 
1. The formula shown above take values 

equal to or greater than 0.25; 
2. The combination of two or more criteria 

of the formula. 

Exception: when receiving information 

from all the other sensors, in which case a 

single criteria is sufficient; 

3. It respected the existing white list in the 

repository, allowing considered privileged 

sources that are not blocked.  

In this way we avoid compromising the 

Internet service, considering the key role 

played by DNS, the White List protects 

key addresses from being blocked in case 

of false positives events. This list is 

created from a record of trusted sources, 

allowing all addresses listed here to be 

protected from being added to the 

Firewall rules.  
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One example is the list of internal 

addresses, and the DNS servers of ISPs. 
Instead, for the removal of a rule in the firewall 

will need to occur simultaneously on the following 
assumptions: 

1. Exceeded the quarantine period, based 
on the parameters in use; 

2. The expression of activation (heuristic) 
does not (still) check the referenced 
source. 

PROPOSED SOLUTION 

C. Diagram 

As shown in Fig. 2, this solution is based on a 
network of sensor engines that analyze all traffic 
flowing into the DNS server in the form of valid or 
invalid queries, process the information received from 
other probes and issue restrictions for specific network 
addresses. In case an abnormal behavior is detected or 
there is suspicious behavior from a certain network 
address, it will be blocked in the firewall and the other 
probes notified so they can act accordingly. The 
system can also calculate the response time for each 
operation to evaluate the performance of the server. 

Figure 2.Block Diagram of proposed solution 

For each rule inserted in the sensor firewall, there 
will be a period of quarantine and, at the end of this 
time, the sensor will evaluate the behavior of that 
source, to decide the needed to remove or keep that 
rule enabled, as shown in Fig. 2. 

 

D. Network data flow 

According to our design, all data that flows 

through the probe heading for the DNS server is 

treated according to a standard set of global firewall 

rules, followed by specific local rules regarding to the 

addresses that are being blocked in real time. The 

queries are then delivered to the parser to be analyzed 

and stored in the RDBMS. At the top is the system of 

alarms and the Web portal. 

 

All information collected is stored in a database 

implemented in MySQL [11]. Taking into 

consideration the need to optimize the performance of 

the queries and to reduce the volume of information 

stored, the data is divided into a number of different 

tables. 

The conversion of the IP address of source and 

destination (DNS server) into an integer format, has 

allowed for much more efficient data storage, and 

significant improvements in the overall performance 

of the solution. 

The information regarding all queries made, is 

stored daily into a log, and kept available during the 

next 30 days.  

Two tables containing the set of rules that are 

dynamically applied – add or removed, based on 

situations that have been triggered - control the correct 

operation of the firewall. For auditing purposes every 

action is registered. 

The information required for auditing and statistical 

tasks never expires. 

 

E. Statistical analysis and performance 

evaluation 

The statistical information collected and stored in 

the database has a significant amount of detail. It is 

possible, for example, to calculate, for each sensor, the 

evolution of queries per unit of time (hour, day, etc) 

badly formatted requests, DNS queries of rare types 

and determine the sources that produce the larger 

number of consultations. It is also possible to see the 

standard deviation of a given measure so we can relate 

it to that is seen with the other hits [14]. 

The performance of the DNS protocol responses is 

permanently measured, regarding the response time 

per request. Data is constantly registered and an alarm 

is raised in case normal response times are exceeded. 

CASE STUDY 

Our proposal have been under development since 

September 2006 at FCCN – who has the responsibility 

to manage, register and maintain the domains under 

the .PT TLD. 
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Figure 3.Working Sensors coupled with DNS servers 
 

At present time, there are two sensors running 

attached to the DNS servers (one at the primary DNS 

and another working together with a secondary DNS 

server). 

The network analyzer is tshark [15], and the 

firewall used is IPFilter [12]. The real time parser was 

programmed in Java, collecting the information 

received from the tshark. The Web server is running 

Apache with PHP.  

Regarding the Xmpp server [13], we choose the 

Jive messenger platform.  

All modules are integrated together. 

The entire sensor solution, as described above, as 

well as the web platform we developed went on-line 

on the 1st of January 2007, and the data from the 

various agents was collected from the 10th of May 

2008 till now. 

RESULTS 

We present here the results of the last 12 months of 

data collection (between 1st of May 2010 and 31st 

May 2011). The Average number of requests to the 

primary DNS server is up to 14,459,356 per day (167 

per sec.). 

The performance of the data analysis program is 

above 1240 requests processed per sec. (filtered, 

validated and inserted in the database). 

Using the data collected by the sensors, during this 

time period, we were able to:  

 

 Collect useful statistical information. E.g., 
daily statistics by type of DNS protocol 

registers accessed (Fig. 4). 

 

 
Figure 4. Statistical analysis by type of records accessed 

 

 Detect examples of abnormal use (that are not 
security incidents). For example we were able 

to detect that a given IP was using the primary 

.PT DNS server as location resolver.  

The number of queries made was excessive 

when compared with the average value per 

source, reaching values close to some Internet 

Service Providers that operate under the .PT 

domain. 

 Detect situations of abuse, including denial of 
service attacks, with the execution of massive 

queries. In last 12 months of analysis there are 

17 DOS attacks triggered.  

They were instantly blocked, and addresses 

placed in quarantine (Table V). 

TABLE V. EXAMPLES WHEN THE SENSOR DETECTED SITUATIONS 

THAT REQUIRED THE FIREWALL RULES TO CHANGE. 

Source  

Address 

Date / Time Operation Sensor 

xx.xx.200.35 11-07-12 01:03:12 Add rule xx.xx.21.62 

xx.xx.17.212 11-07-12 03:25:19 Remove rule xx.xx.32.63 

xx.xx.117.51 11-07-13 01:23:17 Add rule xx.xx.21.62 

xx.xx.94.139 11-07-13 02:27:11 Add rule xx.xx.31.63 

xx.xx.13.231 11-07-14 03:42:52 Remove rule xx.xx.21.62 

 

 Improve DNS protocol performance repairing 
situations of inefficient parameterization of the 

DNS server.  

On the DNS server side, considering the 

capacity of the probe to determine the 

processing time for each consultation, it is 

possible to detect cases of excessive delay, 

which was later confirmed to coincide with of 

moments of zone update. 

 

Considering the daily progress of DNS queries, 

before and after applying shaping heuristic to the 

protocol we obtain an improvement between values of 

5.3% (minimum) and 19.4% (maximum). 

REDUCING FALSE POSITIVES AND FALSE NEGATIVES  

For the treatment of false positives and negatives, it 

is important to evaluate the results obtained with each 

of the components in separate – from intrusion 

detection solution and the solution proposed in the 

hypothesis presented here, and after evaluating the 

results that accrue from the application of heuristic 

indicated above.  

It is inevitable given the occurrence of false 

positives - Type I error (when events are identified as 

security incidents that do not correspond to real 

situations) as well as false negatives – Type II error 

(when there are security incidents that are not detected 

by the solution in use). And such an occurrence is the 

case both in traditional IDS solution - in this case the 

SNORT, as in the methodology implemented here in 

the form of prototype with the DNS server at . PT. 
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 The way to mitigate such situations is to combine 

the values obtained by both mechanisms, thus seeking 

an end result, as close to reality as possible, as 

identified in Table 6. 

TABLE VI  – ORIGINAL DECISION VS MID-TERM REVIEW 

Original decision  

(intrusion detection system) 

Mid-term review 

True positive Correct 

False Positive Type I error 

True Negative Correct 

False Negative Type II error 

TABLE VII  – DECISION WITH VS WITHOUT THE METHODOLOGY 

Original 

decision  

Decision  

without the 

methodology 

Decision  

with the 

methodology 

True positive Accept 

Reject 

Correct 

Type II Error 

False Positive Accept 

Reject 

Type I Error 

Correct 

True 

Negative 

Accept 

Reject 

Correct 

Type I Error 

False 

Negative 

Accept 

Reject 

Type II Error 

Correct 

 

Operated with the observation by the data obtained, 

for a period of 12 months, we observe that a reduction 

is achieved in 21% of false positives identified by the 

IDS solution when operated in isolation. The 

identification of type II errors is now possible in 8% of 

cases, which previously went unnoticed. 

 Given the mutual dependence on heuristic 

established between the two data sources - IDS and the 

proposed platform, we cannot verify the occurrence of 

false positives as a result of implementation of the 

method proposed here. Is it possible, however, the 

occurrence of false negatives due to situations 

considered in the IDS solution, can be canceled later in 

the final assessment. 

 In any case given the relevance of the DNS service 

on the proper operation of the Internet, and the 

disorder caused by a blockage of a given origin, and 

there is no absolute certainty that this is a clear case of 

a security incident, makes it preferable in this 

particular case, the occurrence of a controlled number 

of false negatives 

 

CONCLUSION AND FUTURE WORK 

The solution presented here, builds upon the 

existing solutions that collect statistical information 

regarding DNS services, by adding the ability to detect 

and control security incidents in real time. It also adds 

the advantage of operating in a distributed way, 

allowing the exchange of information between 

cooperating probes, and the reinforcement of its own 

security, even before it is threatened. 

Currently, the solution presented does not allow the 

processing of addresses in the IPv6 format. The 

technical aspects that led to this situation are linked to 

the need to optimize the performance of the data 

recorder application making it possible to store the 

data from all consultations. Nevertheless, all queries 

made to IPv6 addresses are contained in this solution 

(AAAA types). 

We are also working on extending the data 

correlation capabilities of the system by adding 

information collected from other sources (intrusion 

detection systems for instance). We anticipate that this 

could be a valuable approach to reduce considerably 

the number of false positives and negatives [16]. 
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B. ESTRUTURA DE DADOS 

Neste anexo apresenta-se a estrutura de dados em que se baseia a solução implementada. 

Na seção B.1 é apresentado o modelo de dados (no âmbito das operações de monitorização 

e da estatística). Na seção B.2 são caracterizadas as ferramentas de gestão do motor de base 

de dados, identificando-se os seus procedimentos, eventos e triggers. 
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B.1. MODELO DE DADOS 

B.1.1. ESTRUTURA DE MONITORIZAÇÃO 

O modelo de dados relativo à monitorização pode representar-se com o diagrama 

entidade relacionamento que se apresenta na Figura B.1. A estrutura de dados DNS 

mantém a informação relativa a cada consulta realizada, sendo possível associar os 

dados da origem, do destino, o resource record envolvido, o tipo de informação 

questionada e a referência temporal.  

A gestão dinâmica da base de dados, assenta sobre duas estruturas de dados: a fw_in 

responsável por manter uma réplica das regras ativas, e a fw_eventos, onde se registam 

as operações de inibição e reposição de acesso para uma origem. 

 

Figura B.1 – Diagrama entidade relacionamento para o modelo de dados de monitorização 

A estrutura de dados whitelist está reservada para a listagem de endereços protegidos, 

permitindo que os mesmos sejam excluídos do processo de análise.  
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Adicionalmente, existem estruturas de dados para registo da evolução das várias 

métricas, para ser possível detetar os comportamentos desviantes, além da estrutura 

contendo a listagem de domínios válidos. 

De salientar que a estrutura destino conterá apenas um número de registos igual ao 

número de sondas envolvidas na solução. No cenário implementado, são apenas 2. 

B.1.2. ESTRUTURA DE ESTATÍSTICA 

Como se pode observar na diagrama da Figura B.2, encontra-se aqui mapeado o 

diagrama entidade-relacionamento relativo às estruturas de dados que permitem a 

catalogação dos dados estatísticos. 

Aqui se encontra a informação relativa à evolução das consultas, bem como os dados 

específicos do volume de consultas IPv6 e ainda os elementos de evolução para os 

domínios com caracteres especiais, Internationalized Domain Names (IDN). 

 

Figura B.2 – Diagrama entidade relacionamento para o modelo de dados de monitorização 
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B.2. FERRAMENTAS DE GESTÃO 

B.2.1. PROCEDIMENTOS 

Para a manipulação da estrutura dos dados, estão embutidos no motor de base de 

dados os procedimentos que se descrevem na Tabela B.1: 

Tabela B.1 – Procedimentos disponíveis para manipulação da estrutura de dados 

Procedimento Descrição 

Dados Este procedimento é executado para cada inserção de dados, a pedido da 

aplicação de monitorização em uso no sistema operativo. Esta opção 

prende-se com a notória melhoria do desempenho alcançada, com a gestão 

de dados ao nível do motor de base de dados, ao invés desta ser operada 

pela função de monitorização, exterior ao motor de dados. Para cada novo 

dado a inserir (em média são operados mais de 100 registos por segundo, 

para cada sonda) é necessário avaliar se a origem e o domínio a pesquisar 

já constam das respetivas estruturas de dados, evitando-se assim a 

redundância na informação. 

Gestão Este procedimento tem duas funcionalidades:  

 na sua execução diária, procede ao cálculo do período de 

quarentena, para despoletar a remoção de origens que tenha 

terminado o respetivo período; 

  na sua execução horária, permite a compilação de várias 

métricas, atualizando a média móvel dos vários parâmetros em 

uso na solução. 

Limpeza_BD Dado o elevado volume de informação gerado diariamente, a execução 

deste procedimento, ao início de cada novo dia, permite a exclusão da 

totalidade do detalhe associado aos dados, mantendo apenas a informação 

considerada pertinente para cadastro e informação necessária para a 

elaboração de dados estatísticos 

Novas_Tabelas Permite a criação de novas estruturas de dados de molde a não 

comprometer o espaço alocado em disco. 
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Para além dos procedimentos em cima identificados, associados à monitorização, existe 

um outro adicional relativo à produção de dados estatísticos, que é executado ao início 

de cada novo dia, e antes de os dados serem truncados na sua total granularidade. É 

assim possível contabilizar o volume de consultas IDN, IPv6 e demais dados de forma 

agregada. 

B.2.2. EVENTOS 

Ao nível da estrutura de dados de monitorização foram criados dois eventos: 

 Gestão_Horaria: permite a execução de taregas de gestão a executar com 

períodos de 60 minutos. As taregas de produção estatística e de limpeza de 

dados são executadas por períodos de 24 horas. Estas tarefas são comuns a 

ambas as estruturas de recolha de dados. Dado o peso que a execução desta 

função tem no volume de dados reunidos, pode ocorrer um atraso no 

processamento dos novos dados que pode atingir os 5 minutos. Dada a forma de 

implementação em que os dados recolhidos são processados a partir de arquivo, 

para posteriormente serem injetados no motor de base de dados, tal não motiva 

a que se percam dados, apenas haverá um pequeno atraso na sua catalogação 

para posterior análise. 

 Gestão_Metricas: a execução deste evento, a ocorrer ciclicamente por períodos 

de 60 minutos, permite a atualização dos elementos relativos às várias métricas 

aferidas, quanto a dados de operação, como sejam os indicadores do volume de 

consultas por cada origem, distribuição de volume de consultas pelos respetivos 

resource records permitindo assim construir-se a base de análise a 

comportamentos desviantes. 

B.2.3. TRIGGERS 

A cada nova consulta de DNS inserida na estrutura, é executado um trigger que permite 

uma avaliação imediata relativa aos elementos constantes na estrutura e a aplicação da 

heurística enunciada na secção 3.3.2. 
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C. IMAGENS DA PLATAFORMA DE GESTÃO 

Ao longo deste anexo, apresentam-se algumas imagens respeitantes ao portal de 

monitorização desenvolvido para suporte ao projeto. São evidenciadas as 

funcionalidades disponíveis na página principal (autenticação e resumo de operação) 

bem como as principais opções disponíveis (dados das firewalls, opções de configuração) 

e ainda os quadros estatísticos. 



160 ANEXO C. IMAGENS DA PLATAFORMA DE GESTÃO 

  

C.1. PÁGINA PRINCIPAL 

C.1.1. AUTENTICAÇÃO 

A página principal do interface web permite a obtenção de dados e realização de 

operações de gestão, sendo necessário para tal a concretização com sucesso da 

autenticação do utilizador, como se apresenta na Figura C.1. 

 

Figura C.1 – Jánela de autenticação do utilizador 

C.1.2. SUMULA DE INFORMAÇÃO RELATIVA À OPERAÇÃO DAS SONDAS EM USO 

Após a autenticação ser bem sucedida, o utilizador dispõe de um quadro resumo com os 

últimos eventos disparados, em cada uma das sondas abrangidas pela solução, com a 

indicação do instante temporal bem como da operação concretizada (inibição ou 

reposição de acesso a uma dada origem), como se observa na Figura C.2. 

 

Figura C.2 – Resumo das últimas operações em cada uma das firewall dinâmicas em uso 
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C.2. PRINCIPAIS OPÇÕES DISPONÍVEIS 

C.2.1. MONITORIZAÇÃO DE FIREWALL 

Como se demonstra na Tabela C.1, no âmbito das opções de monitorização de firewall, é 

possível consultas as regras ativas em cada uma das firewalls em uso, bem como 

consultar os últimos eventos despoletados. Adicionalmente é possível ainda obter 

informação sobre as origens protegidas, inseridas na whitelist. 

Tabela C.1 – Opções disponíveis para monitorização de Firewall 

Opção Descrição 

Regras Porto Listagem de regras ativas junto da sonda do Porto, inibindo o acesso ao serviço de 

DNS para às origens listadas 

Regras Lisboa Listagem de regras ativas junto da sonda de Lisboa 

Eventos Porto Listagem dos últimos eventos registados junto da sonda do Porto, permitindo 

conhecer a razão e tipo de operação concretizada (inibição ou reposição de acesso) 

Eventos Lisboa Listagem dos últimos eventos listados na sonda de Lisboa 

Whitelist Conjunto de origens que gozam de estatuto privilegiado não sendo bloqueadas, 

mesmo que sobre estas exista um comportamento suspeito.  

A consulta à whitelist – onde deverão estar agregados os endereços IP dos ISP, permite 

observar a lista de origens que estão protegidas, para evitar que dado o seu volume 

elevado de consultas realizadas, não sejam as mesmas inibidas de acesso, ao serem 

validadas como um potencial falso positivo, como se apresenta na Figura C.3. 

 

Figura C.3 – Exemplo de algumas das origens que estão abrangidas pela whitelist 
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Como se demonstra na Figura C.4 (no exemplo, relativamente ao servidor de Lisboa), a 

consulta aos registos de cada uma das sondas, permite obter o detalhe relativo aos 

últimos eventos, com a indicação do instante temporal a que estes se reportam, a 

identificação da sonda onde foram catalogados, o motivo em que assentam e ainda a 

operação que lhes está associada (adição ou remoção). 

 

Figura C.4 – Registo de eventos associados à sonda de Lisboa 

Como se demonstra na Figura C.5 (no exemplo, em relação ao Porto), a consulta das 

regras ativas na firewall permite conhecer em tempo real, a listagem de origens 

bloqueadas, a confirmação do seu estado e o instante em que foram operadas. 

 

Figura C.5 – Listagem de regras ativas junto da firewall do Porto
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C.2.2. DADOS RECOLHIDOS EM TEMPO REAL 

A recolha de dados em tempo real, permite a obtenção de um instantâneo relativo a 

cada servidor de DNS, apresentando de forma automatizada as últimas consultas 

realizadas junto dos servidores abrangidos pela monitorização. Esta funcionalidade tem 

a vantagem de permitir a observação do tipo de consultas operadas, permitindo detetar 

ou acompanhar alguma situação de utilização abusiva, visualizando-se diretamente o 

tipo de consultas que estão a ser realizadas, como se apresenta na Figura C.6. 

 

Figura C.6 – Quadro instantâneo das consultas ao servidor de DNS 

C.3. INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 

Como se indica na Tabela C.2, é possível extrair um conjunto de dados estatísticos, 

relativos à operação da solução, com os principais indicadores aqui exemplificados. De 

notar que estes dados estão disponíveis para cada uma das sondas em separado. 

Tabela C.2 – Resumo de informação estatística disponível no interface web 

Opção Descrição 

Top de domínios por hora Listagem dos 10 domínios mais consultados na última hora 

Top de domínios por dia Listagem dos 10 domínios mais consultados no último dia 

Top de origens por hora Listagem das 10 origens com maior número de consultas na última hora 

Top de origens por dia Listagem das 10 origens com maior número de consultas ao longo do dia 

Visão global Visão global da evolução das consultas ao longo do dia (número de 

consultas por hora), evolução ao longo dos últimos 30 dias, domínios mais 

consultados e principais origens 
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Como se observa na Figura C.7, a título de exemplo, é possível a obtenção da lista das 10 

principais origens, em termos de volume de consultas operadas junto do servidor de 

DNS, ao longo da última hora, identificando-se também a sua expressão percentual e 

respetiva representação gráfica. 

 

Figura C.7 – Distribuição percentual de origens de consultas observadas 

Caso se pretenda observar, a partir dos elementos recolhidos no gráfico em cima 

apresentado, é possível selecionar uma dada origem e acompanhar a sua evolução nas 

últimas 24 horas, sendo possível ainda a comparação com um valor de referência – 

calculado a partir do valor da média móvel relativa ao número de consultas encontradas 

por cada origem. O resultado, expresso graficamente, é o que se observa na Figura C.8. 

 

Figura C.8 – Comparação do volume de consultas de uma dada origem com o valor de referência 
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Caso o utilizador pretenda, é possível, para uma dada origem extrair uma tabela, onde 

se apresentam, para uma dada origem, a listagem das últimas consultas operadas para 

se pode analisar o seu comportamento, como se apresenta na Figura C.9. 

 

Figura C.9 – Detalhe de consultas com base numa dada origem 

Analogamente aos dados apresentados para uma dada origem, o portal web potencia 

ainda a obtenção de elementos relativos aos domínios acedidos, permitindo a consulta 

dos principais dados consultados. O utilizador tem ainda a possibilidade, de selecionado 

um domínio conhecer as últimas origens que os questionaram. 

Na funcionalidade de visão global, é possível ter-se uma perspetiva agregada dos dados, 

permitindo gráficos de distribuição como o que se apresenta na Figura C.10. 

 

Figura C.10 – Evolução das consultas de DNS tendo por base o tipo de dia 


