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A rede de bots Mirai explorou dispositivos IoT
mal protegidos para realizar o maior ataque
de negação de serviço distribuída de todos
os tempos.
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Introdução

O McAfee® Labs é uma das maiores fontes do mundo
em pesquisa de ameaças, inteligência contra ameaças
e liderança em ideias sobre segurança cibernética.
Com dados de milhões de sensores nos principais vetores
de ameaça — arquivos, Web, mensagens e rede —
o McAfee Labs oferece inteligência sobre ameaças em
tempo real, análises críticas e a opinião de especialistas
para aprimorar a proteção e reduzir os riscos.

Foi uma temporada e tanto no mundo da segurança
cibernética!

www.mcafee.com/br/mcafee-labs.aspx
Siga o blog do McAfee Labs

Siga o McAfee Labs no Twitter

No último trimestre, a segurança cibernética entrou
definitivamente no terreno político. Nos Estados Unidos,
houve ataques contra entidades associadas aos dois
grandes partidos políticos, aparentemente em uma
tentativa de influenciar a eleição presidencial norteamericana. O assunto também foi discutido em um
debate dessa eleição, com um moderador afirmando
“Nossas instituições estão sob ataque cibernético e nossos
segredos estão sendo roubados. Minha pergunta, então, é:
quem está por trás disso? E como combater isso?”
Vimos também o primeiro grande ataque a tirar proveito
da segurança deficiente da Internet das Coisas (IoT) no
último trimestre. O chamado ataque Dyn foi um ataque
de negação de serviço distribuída (DDoS) que utilizou
dispositivos IoT como bots para derrubar um grande
provedor de serviços de DNS. Em seu auge, o ataque
Dyn gerou 1,2 Tbps de tráfego, paralisando efetivamente
muitos sites conhecidos. Neste relatório de ameaças,
analisamos o malware Mirai, que teve participação
fundamental no ataque.
A importância da segurança cibernética em uma
democracia funcional, aliada à crescente conscientização
quanto aos pontos fracos da Internet e infraestruturas
críticas, evidencia que a segurança cibernética tornou-se
realmente uma importante questão geopolítica.
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Logo antes das festas de fim de ano, realizamos dois
webcasts sobre tópicos familiares para os leitores
habituais dos relatórios de ameaças do McAfee Labs.
Em 14 de dezembro de 2016, um painel de sete de
nossos pesquisadores de ameaças discutiu nossas
principais previsões sobre ameaças para 2017 e além.
Você pode assistir a reprise do webcast sobre previsões,
e ler o relatório Previsões do McAfee Labs sobre
ameaças em 2017.
No dia seguinte, um painel de nossos especialistas
discutiu a evolução dos centros de operações de
segurança (SOCs). Esse webcast coincidiu com a
publicação do Relatório do McAfee Labs sobre ameaças:
dezembro de 2016, no qual mostramos em detalhes os
resultados de um importante estudo sobre o passado,
o presente e o futuro dos SOCs. Assista a reprise do
webcast sobre SOC.
No mês passado, lançamos o relatório Construção
de confiança em um céu nebuloso, que descreve
detalhadamente os resultados de nossa pesquisa
anual sobre o estado da adoção da nuvem. Embora
a confiança na nuvem tenha continuado a aumentar,
também descobrimos que quase metade dos pesquisados
desaceleraram a adoção da nuvem devido à falta de
pessoal qualificado em segurança cibernética.
Concluindo, estivemos muito ativos na RSA Conference
2017, em São Francisco. Além da divulgação de vários
produtos, anunciamos, com nossos parceiros, a
incorporação da Cyber Threat Alliance. A CTA foi fundada
em 2014 como um consórcio de fornecedores de
segurança de TI para o compartilhamento de inteligência
contra ameaças. Com essa incorporação, os membros
cofundadores — Intel Security (atual McAfee), Symantec,
Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco e Check Point —
comprometem-se plenamente com o sucesso da CTA.

A CTA também anunciou uma plataforma para
compartilhar e avaliar inteligência contra ameaças entre
seus membros automaticamente. Essa plataforma
organiza e estrutura informações sobre ameaças por
meio de “roteiros de adversários”. Ela proporciona
uma maneira dos membros da CTA assimilarem e
propagarem automaticamente uma inteligência decisiva
contra as ameaças para proteger melhor seus clientes.
Atualmente utilizamos dados da CTA para aprimorar a
eficácia da proteção e da detecção em nossas soluções
para o ciclo de vida da defesa contra ameaças.
Neste relatório trimestral sobre ameaças, destacamos
dois tópicos principais:
■■

■■

Discutimos o cenário e as motivações do
compartilhamento de inteligência contra ameaças,
vários componentes, fontes e modelos de
compartilhamento de inteligência contra ameaças,
como operações maduras de segurança podem
utilizar inteligência compartilhada contra ameaças,
e cinco desafios críticos do compartilhamento
de inteligência contra ameaças que precisam
ser superados.
Examinamos a Mirai, responsável pelo amplamente
divulgado ataque DDoS contra a Dyn, grande
provedor de serviços de DNS. O malware Mirai
destaca-se por detectar e infectar dispositivos IoT
mal protegidos, transformando-os em bots para
atacar seus alvos.

Esses dois tópicos em destaque são seguidos por um
conjunto aprimorado de estatísticas trimestrais sobre
ameaças. Neste trimestre temos como novidade vários
gráficos que resumem a atividade dos incidentes durante
o período. Reunimos dados de fontes públicas, da equipe
de resposta a incidentes da Serviços Foundstone® e
de nossa equipe de pesquisa de ameaças para definir
o cenário. Informações sobre incidentes são apresentadas
com o tempo, divididas setorial e geograficamente.
Diga-nos o que você acha.

Compartilhe este relatório
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Outras novidades…
Em dezembro, como parte de nossa solução dinâmica
de proteção de endpoints, o McAfee Labs lançou o Real
Protect. Essa tecnologia detecta malware de dia zero
quase em tempo real utilizando autoaprendizagem com
base em nuvem para automatizar a classificação de
malware suspeito no endpoint, com base em análises
comportamentais e estatísticas. Recentemente lançamos
também o McAfee Cloud Threat Detection, que pode ser
utilizado com nossos produtos de segurança da Web e
com o McAfee Network Security Platform. Essa tecnologia
utiliza autoaprendizagem com base em nuvem e métodos
de classificação em grupos para identificar o malware
desconhecido enviado à nossa nuvem e produzir
relatórios de análise e indicadores de comprometimento.
É o uso dessas interessantes e novas tecnologias de
proteção, como autoaprendizagem e análise de Big Data,
que impulsiona nossa nova geração de soluções de
proteção e inteligência.
No mês passado, imediatamente antes da RSA
Conference 2017, disponibilizamos aperfeiçoamentos
para o Centro de ameaças da McAfee. Agora oferecemos
um “dashboard do cenário de ameaças” que lista as
principais ameaças em várias categorias, incluindo kits de
exploração, campanhas, ransomware e vulnerabilidades.
O dashboard descreve detalhadamente quais ameaças
são significativas, seus comportamentos comuns e
providências que podem ser tomadas para corrigi-las.
Acreditamos que uma maior conscientização quanto às
ameaças resulta em uma proteção melhor. Esperamos
que você goste.

Todo trimestre, descobrimos coisas novas a partir
da telemetria que flui para o McAfee Global Threat
Intelligence. O dashboard do McAfee GTI na nuvem
permite visualizar e analisar padrões de ataque da vida
real, proporcionando uma melhor proteção aos clientes.
Essas informações oferecem insights sobre os inúmeros
ataques sofridos por nossos clientes. No quarto
trimestre, nossos clientes passaram pelo seguinte:
■■

■■

■■

■■

■■

O McAfee GTI recebeu, em média,
49,6 bilhões de consultas por dia no
quarto trimestre.
As proteções do McAfee GTI contra URLs
maliciosos aumentaram de 57 milhões por
dia no terceiro trimestre para 66 milhões por
dia no quarto trimestre.
As proteções do McAfee GTI contra arquivos
maliciosos diminuíram de 150 milhões por
dia no terceiro trimestre para 71 milhões por
dia no quarto trimestre devido a um maior
bloqueio de downloads.
As proteções do McAfee GTI contra
programas potencialmente indesejados
apresentaram um aumento de 32 milhões
por dia no terceiro trimestre para 37 milhões
por dia no quarto trimestre.
As proteções do McAfee GTI contra endereços
IP arriscados apresentaram um aumento de
27 milhões por dia no terceiro trimestre para
35 milhões por dia no quarto trimestre.

Tenha um ótimo outono.
— Vincent Weafer, vice-presidente do McAfee Labs

Compartilhe este relatório
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Resumo executivo
Compartilhamento de inteligência contra ameaças: o que você
não sabe pode atingi-lo

O compartilhamento de
inteligência contra ameaças reduz
significativamente as vantagens
dos atacantes, tornando seus
esforços menos lucrativos
e abreviando o ciclo de vida
efetivo das campanhas. Barreiras
históricas ao compartilhamento
estão caindo na medida em
que o arcabouço jurídico é
atualizado, surgem padrões de
dados para interoperabilidade,
o compartilhamento
é automatizado e são
estabelecidas organizações de
compartilhamento de inteligência
contra ameaças.

O compartilhamento de inteligência contra ameaças promete melhorar a
capacidade de proteger ativos e detectar ameaças. Este tópico em destaque
proporciona uma análise detalhada do cenário e das motivações do
compartilhamento de inteligência contra ameaças, dos vários componentes
da0inteligência contra ameaças e suas fontes, de como operações de segurança
maduras podem utilizar essas informações, de cinco desafios críticos de
segurança que precisam ser superados e dos modelos de compartilhamento
em evolução que apareceram no mercado.
Para levar o compartilhamento de inteligência contra ameaças a um
novo patamar de eficiência e eficácia, consideramos três áreas passíveis
de aperfeiçoamento:
■■

■■

■■

Precisamos simplificar a triagem de eventos e proporcionar um
ambiente melhor para os profissionais de segurança investigarem
ameaças de alta prioridade.
Precisamos trabalhar melhor no estabelecimento de relações entre
indicadores de comprometimento para compreender melhor suas
conexões com campanhas de ataque.
Precisamos de uma maneira melhor de compartilhar inteligência
contra ameaças entre nossos próprios produtos e com
outros fornecedores.

Mirai, a rede de bots IoT

Dispositivos IoT estão sendo
sequestrados e utilizados para
a realização de crimes graves no
espaço cibernético. Os atacantes,
após assumir controle sobre
dispositivos IoT, podem utilizálos para atacar empresas,
consumidores ou a infraestrutura
da Internet. A rede de bots Mirai
é apenas o começo.

Em 21 de outubro de 2016, a empresa de serviços de nomes de domínio Dyn
foi vítima de um ataque maciço e complexo de negação de serviço distribuída.
Em seu auge, a Dyn foi inundada por 1,2 Tbps de tráfego, o maior volume de
tráfego de DDoS já registrado. A análise do ataque confirmou que o tráfego
DDoS originou-se de dispositivos da Internet das Coisa (IoT) infectados pela
rede de bots Mirai.
Também em outubro, o código-fonte da Mirai foi divulgado ao público.
Essa divulgação já resultou em bots derivados, embora a maioria destes pareça
se originar de novatos copiadores de scripts e seja relativamente limitada em
termos de impacto. A divulgação do código-fonte também levou a ofertas
de “DDoS como serviço” baseadas na Mirai, tornando fácil para pretensos
atacantes executar ataques DDoS aproveitando dispositivos IoT mal protegidos.
Neste tópico em destaque examinamos a rede de bots Mirai e seus bots
associados, incluindo sua arquitetura e funcionamento interno, seu processo
de ataque, incluindo os vários vetores de ataque que ela pode utilizar para
inundar seus alvos, e sua evolução.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque
Compartilhamento de inteligência
contra ameaças: o que você não
sabe pode atingi-lo
Mirai, a rede de bots IoT

Compartilhe sua opinião

Tópicos em destaque

Compartilhamento de inteligência
contra ameaças: o que você não sabe
pode atingi-lo
— Vincent Weafer
Em um mundo de tecnologia em constante mudança e com áreas de
confiança e perímetros cada vez menos definidos, os modelos de segurança
tradicionais estão sob pressão. Devido à falta de compartilhamento de
informações, atacantes cada vez mais sofisticados estão contornando
sistemas de defesa individuais e sistemas isolados deixam passar ameaças
que poderiam ser bloqueadas.
Modelos de segurança eficazes precisam trabalhar na nova realidade da
determinação de privilégios de acesso para proteger o conteúdo em qualquer
dispositivo, de qualquer usuário, a qualquer momento e em qualquer lugar,
com base em múltiplos atributos que componham uma imagem mais completa
do contexto do usuário e da solicitação. Os modelos também precisam detectar
e corrigir ameaças em evolução, do malware comum ao ransomware, exploits
de dia zero e campanhas avançadas que utilizem planejamento sofisticado
e ferramentas técnicas. Embora estejamos aperfeiçoando várias tecnologias
de segurança para trabalhar mais efetivamente nesse ambiente novo, somente
com o compartilhamento de inteligência entre dispositivos e organizações
teremos vantagem sobre nossos adversários.
Neste tópico em destaque, discutimos o cenário e as motivações do
compartilhamento de inteligência contra ameaças, os vários componentes da
inteligência contra ameaças e suas fontes, os modelos de compartilhamento
que surgiram no mercado e cinco desafios críticos que precisamos superar.
Para levar o compartilhamento de inteligência contra ameaças a um novo
patamar de eficiência e eficácia, precisamos nos concentrar em três áreas:
■■

■■

■■

Precisamos simplificar a triagem de eventos e proporcionar um
ambiente melhor para os profissionais de segurança investigarem
ameaças de alta prioridade.
Precisamos trabalhar melhor no estabelecimento de relações entre
indicadores de comprometimento para compreender melhor suas
conexões com campanhas de ataque.
Precisamos de uma maneira melhor de compartilhar inteligência
contra ameaças entre nossos próprios produtos e com
outros fornecedores.

Por que expandir o compartilhamento de inteligência contra
ameaças agora?
O compartilhamento de inteligência contra ameaças já é uma realidade há
bastante tempo, promovido por pesquisadores de segurança, fornecedores
e órgãos governamentais. Vários grupos de setores verticais também criaram
centros de inteligência para compartilhamento de algumas informações
sobre as ameaças que visam seus membros. Este tem sido um processo
lento e manual, restringido por cronogramas de publicação, direcionamentos
de pesquisa e o desejo de maximizar a publicidade. As organizações, em
geral, têm se mostrado relutantes em compartilhar até mesmo os detalhes
mais superficiais sobre ataques ou sistemas comprometidos, por receio de
litígio, danos à reputação ou divulgação de vulnerabilidades não corrigidas.

Compartilhe este relatório
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Detalhamos os resultados da pesquisa, revelando atitudes e preocupações
quanto ao compartilhamento de inteligência contra ameaças no tópico em
destaque “A ascensão do compartilhamento de informações de inteligência
contra ameaças cibernéticas” na edição de março de 2016 do Relatório do
McAfee Labs sobre ameaças.
A crescente complexidade do ambiente tecnológico é um fator muito
importante na promoção do compartilhamento de inteligência contra ameaças.
Aplicativos, dispositivos e nuvens viabilizaram demandas de acesso a tudo,
a qualquer momento e em qualquer lugar, tornando difícil distinguir o tráfego
legítimo do suspeito. Os atacantes também vêm de qualquer lugar e a qualquer
momento, podem ser altamente informados sobre seus alvos e podem se
adaptar rapidamente a circunstâncias variáveis. Como resultado, precisamos
saber muito mais sobre o atacante e o alvo e compreender melhor os
relacionamentos entre os fragmentos de dados para proteger o ambiente.
Além disso, o número e a sofisticação crescentes dos atacantes têm se tornado
cada vez mais desafiadores. Todo um setor cresceu em apoio a esses atacantes,
incluindo elementos terceirizados que podem ajudar em qualquer etapa de um
ataque, como fornecedores de malware, provedores de malware como serviço,
fornecedores de listas de alvos e lavanderias de dinheiro. Alguns acham que
legiões de “orcs” estão levando vantagem.
Muitas organizações estão chegando à conclusão de que as vantagens do
compartilhamento de inteligência já superam as desvantagens. O volume
e a frequência dos ataques são tão grandes que qualquer um é um alvo
em potencial e, talvez, a maneira mais eficaz de conter novos ataques
seja compartilhar rapidamente uma inteligência contra ameaças pontual,
contextualmente rica e passível de ser lida de forma automatizada.

O que é inteligência contra ameaças?
Existem três formas de inteligência contra ameaças: informações táticas,
operacionais e estratégicas.
■■

■■

Compartilhe este relatório

Inteligência tática são as informações coletadas por sistemas de
segurança, mecanismos de varredura e sensores. A maioria desta é
automatizada, mas às vezes não é comunicada ou carece de detalhes.
Por exemplo, sistemas antivírus de endpoint podem detectar e bloquear
um arquivo malicioso, mas não costumam fornecer dados contextuais,
como endereços IP de origem, a sistemas de suporte a decisões. Tais
dados de rastreamento com riqueza de detalhes permitiriam a sistemas
centralizados identificar elementos estruturais que persistam ao longo
de um ataque e correlacionar essas informações com outros dados.
De um ponto de vista preventivo, as informações coletadas por esses
sistemas frequentemente são indicadores de comprometimento, úteis
para trabalhos forenses e de correção, mas não detalhados o suficiente
ou compartilhados com a rapidez necessária para proteger toda
uma organização.
Inteligência operacional engloba os componentes críticos para o
estabelecimento do contexto. Os analistas de segurança passam a
maior parte de seu tempo tentando determinar quais eventos e alertas
devem ser investigados, o escopo e a extensão de um ataque suspeito
e a melhor maneira de coordenar as ações de resposta a incidentes.
Muito dessa atividade é manual e frequentemente exige tempo
demais para impedir uma infiltração ou violação. Análise de Big Data,
autoaprendizagem e outras técnicas automatizadas de tomada de
decisões estão sendo aplicadas a esse problema para complementar
a capacidade e o julgamento humanos com o objetivo de reduzir os
tempos de resposta e aumentar a eficácia da detecção e correção
de ameaças.
Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, abril de 2017 | 9
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■■

Inteligência estratégica são informações processadas que
orientam atividades de planejamento e políticas de segurança em
nível organizacional. Isso inclui elementos como os adversários
e seus alvos mais prováveis, probabilidades de risco e avaliações
de impacto, bem como obrigações regulatórias e jurídicas.
Embora a inteligência estratégica seja, em grande parte, uma
atividade manual e orientada por experiência, políticas, planos
e perfis de risco atualizados viabilizam respostas mais rápidas e
mais eficazes a atividades suspeitas ou maliciosas. O resultado
final é uma estrutura geral do ambiente de ameaças cibernéticas
atual, aprimorado por informações contextuais sobre ataques e
ameaças específicos. Essas informações servem como orientação
quando táticas e indicadores específicos são detectados.

O que é inteligência contra ameaças?
Quais ameaças devo
procurar nas minhas
redes e sistemas
e por quê?

Qual atividade
podemos ver?
Observável

Onde esta ameaça
foi vista?

Indicador

O que ela faz?
Procedimentos

Incidente

Quais fraquezas esta
ameaça explora?

Por que ela faz isso?
Alvo da
exploração

Quem é responsável
por esta ameaça?

Campaign

O que posso
fazer a respeito?
Perpetrador
de ameaças

Curso de ação

Modelos de compartilhamento de inteligência contra ameaças
Uma variedade de modelos de compartilhamento de inteligência contra
ameaças já está em uso, alguns dos quais há mais de 20 anos. Outros estão
evoluindo para se adaptar às mudanças no cenário de ameaças e alguns
ainda estão surgindo — enquanto autoridades policiais, fornecedores
de segurança, órgãos governamentais e organizações visadas exploram
como compartilhar informações e responder efetivamente a mudanças
no ambiente regulatório.

Compartilhe este relatório
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Centros de análise e compartilhamento de informações (ISACs)
São organizações sem fins lucrativos que atuam como pontos de coleta
centralizados e câmaras de compensação para inteligência contra ameaças
cibernéticas entre governos federal, estadual e municipal e setores
específicos de mercados verticais e infraestruturas críticas. Muitos destes
começaram como resultado de uma diretiva presidencial dos EUA em
1998, que incentivava o compartilhamento de informações sobre ameaças
e vulnerabilidades entre operadores e proprietários de infraestruturas
críticas. Embora inicialmente voltada para a infraestrutura dos EUA, muitos
ISACs expandiram sua abrangência para incluir membros de outras partes
do mundo. Os ISACs também foram constituídos em setores fora da
infraestrutura crítica. Os ISACs atuais atuam nos setores automotivo, de
aviação, de eletricidade, de varejo, de serviços financeiros, nuclear e de água,
entre outros.
Organizações de análise e compartilhamento de informações (ISAOs)
Estas são definidas mais amplamente que os ISACs, como um mecanismo
adicional para incentivar e apoiar o compartilhamento de inteligência contra
ameaças. Incentivadas por uma lei dos EUA aprovada em 2015 que limitava
a responsabilidade jurídica pelo compartilhamento de inteligência contra
ameaças com outras empresas, essas organizações podem ser privadas ou
sem fins lucrativos, voltadas para uma ameaça ou região específica e podem
ser comunidades de interesse comum, órgãos governamentais ou empresas
prestadoras de serviços pagos.
Equipes de resposta a emergências em computadores (CERTs) e equipes
de resposta a incidentes (IRTs)
Há centenas de IRTs em todo o mundo. A mais antiga e reconhecida delas
é a CERT da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, fundada em 1998
sob a direção da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos
EUA após o incidente com o worm Morris. Essas organizações oferecem uma
variedade de funções, incluindo pesquisa de ameaças e vulnerabilidades,
desenvolvimento de algumas ferramentas de segurança e coordenação
de respostas a vulnerabilidades e ameaças identificadas. A maioria dos
países conta com uma CERT ou IRT financiada pelo governo e a maioria das
empresas de tecnologia opera alguma, voltada para seus próprios produtos.
Intercâmbio de ameaças: compartilhamento cobrado
O intercâmbio de ameaças é um fenômeno emergente, podendo ocorrer
em organizações com fins lucrativos, redes sociais ou operações de
crowdsourcing. Como outras formas de compartilhamento de inteligência
contra ameaças, essas organizações dependem da qualidade e da prontidão
de suas fontes. Alguns serviços de crowdsourcing ou com vários membros
permitem que os clientes selecionem com quem compartilhar ou avaliem
a confiabilidade dos outros membros.
Marketing: empresas publicam como líderes em ideias
Fornecedores de segurança, empresas de tecnologia e outras partes
interessadas ocasionalmente planejam a divulgação de inteligência contra
ameaças por seu valor de marketing, por exemplo, para melhorar seu status
como líderes em ideias. Há um público grande e crescente de profissionais
de segurança em busca de blogs e relatórios de ameaças. Esse interesse está
aumentando e chegando a outras partes interessadas, conforme os ataques
cibernéticos se tornam algo cada vez mais presente na consciência do público.
No entanto, como modelo de compartilhamento de ameaças, os relatórios
geralmente não são suficientemente atualizados para fins de proteção tática.
Os blogs, porém, podem ser um método de comunicação rápido e eficaz
para o compartilhamento de inteligência contra ameaças. Embora os blogs
Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, abril de 2017 | 11

Tópicos em destaque

não possam ser lidos de forma automatizada, uma inteligência estratégica
é formada parcialmente através desse compartilhamento de ideias entre
profissionais, o que torna esses esforços uma parte valiosa do modelo de
compartilhamento de inteligência.
Parcerias lucrativas: inteligência comercial contra ameaças
e fornecedores de segurança
Os intercâmbios de inteligência operados por fornecedores oferecem a
vantagem de equipes dedicadas que investigam e validam as ameaças.

Desafios críticos
O compartilhamento automatizado de inteligência contra ameaças não
é uma novidade, mas ainda está embrionário. Ao longo dos últimos anos,
o setor investiu em geração e consumo automatizados de dados táticos sobre
ameaças. A maioria dos dados consiste em logs de eventos e indicadores de
comprometimento, como hashes de arquivo, URLs suspeitos e endereços IP.
Esses indicadores são muito dependentes do tempo e perdem valor quase
instantaneamente. Ao mesmo tempo, o volume e a qualidade desses dados
criam novos desafios. É difícil identificar indicadores decisivos e de alta
qualidade na enxurrada de informações, e isso dificulta a triagem para os
analistas de segurança.
Embora o setor tenha desenvolvido capacidades de compartilhamento
de inteligência tática, especialmente entre os próprios produtos de cada
empresa, o setor ainda é deficiente no compartilhamento de inteligência
contextualmente rica e de alto nível, como campanhas avançadas, em uma
escala significativa e com outros participantes do setor. Fornecedores de
segurança e organizações que desejam incorporar essa inteligência valiosa
em suas operações de segurança enfrentam cinco desafios críticos. Estes são:
volume, validação, qualidade, velocidade e correlação.
Volume
Ao longo dos últimos anos, a distribuição de defesas e sensores de
segurança aprimorados e detalhados resultou em um grande volume
de dados encaminhados a ferramentas de inteligência contra ameaças.
Análises de Big Data e ferramentas de autoaprendizagem consomem esses
dados e adicionam suas análises a eles. O resultado é um aprimoramento
das capacidades internas de detectar ataques potenciais e um aumento
marcante na detecção interna de ameaças, mas há o problema de uma
enorme relação sinal-ruído a ser resolvido. Embora os sistemas estejam
melhorando na detecção, ainda não vimos uma melhoria correspondente
na capacidade dos analistas humanos de triar, processar e atuar com base
na inteligência. Os fornecedores estão trabalhando em soluções para lidar
com esse problema, como monitores de acesso a dados confidenciais ou
áreas restritas (sandboxes) e interceptações (traps) sofisticadas que podem
resolver pistas contextuais sobre um ataque em potencial ou evento suspeito.
Uma coordenação adicional de automação e processos é essencial para
complementar a capacidade humana.
Validação
Desinformação e notícias falsas não são novidades. Os adversários podem
produzir relatórios falsos para confundir ou sobrecarregar sistemas de
inteligência contra ameaças. Como resultado, é essencial validar as fontes
de inteligência compartilhada contra ameaças, tanto dentro quanto fora da
organização. A validação externa é, talvez, o requisito mais óbvio, ao assegurar
que a inteligência contra ameaças recebida esteja sendo enviada por fontes
Compartilhe este relatório
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legítimas e não tenha sido adulterada em trânsito. Isso costuma ser conseguido
por meio de criptografia, hashes e outros métodos de assinar digitalmente
o conteúdo. A validação interna é um problema diferente, não tanto em termos
de validação das fontes quanto de análise e avaliação do conteúdo para
determinar se o mesmo se refere a um ataque legítimo ou se é uma distração
ruidosa para chamar a atenção e desviar recursos de uma ameaça mais
discreta e oculta.
Qualidade
No que se refere à validação da fonte, é a qualidade das informações que
compartilhamos. Fontes legítimas podem enviar qualquer coisa, desde
indicadores definitivos de ataque ou comprometimento até um canal de eventos
inteiro, o que pode ser de pouca ou nenhuma relevância para o destinatário.
Embora inteligência contra ameaças em maior quantidade seja geralmente
melhor, muito pode estar duplicado e um excesso de inteligência de baixa
qualidade é de pouco valor. Muitos intercâmbios de ameaças estão entrando online, mas sua qualidade depende de suas entradas e sensores. Os fornecedores
precisam redesenvolver os sensores de segurança para capturar e comunicar
dados de rastreamento mais ricos para ajudar os sistemas de suporte a decisões
a identificar os elementos estruturais fundamentais de um ataque persistente.
Filtros, tags e eliminação de duplicações são tarefas de assimilação que devem
ser prontamente automatizadas para aumentar o valor da inteligência contra
ameaças e torná-la decisiva. Uma iniciativa preliminar e promissora de melhorar
a qualidade da inteligência contra ameaças entrará on-line em 2017 pela
Cyber Threat Alliance. A inteligência contra ameaças oriunda de membros da
CTA será automaticamente avaliada quanto à sua qualidade e os membros
só poderão extrair inteligência contra ameaças se tiverem fornecido dados de
qualidade suficientes.
Velocidade
A velocidade de transmissão ou, mais especificamente, a latência entre a
detecção de uma ameaça e o recebimento de inteligência crítica, também
é um atributo importante. A inteligência recebida tarde demais para prevenir
um ataque ainda é valiosa, mas somente para o processo de limpeza.
Há uma razão pela qual protocolos de comunicação abertos e padronizados,
desenvolvidos e otimizados para o compartilhamento de inteligência contra
ameaças, são essenciais para operações bem-sucedidas de inteligência contra
ameaças. A propagação de ataques entre sistemas acontece em um ou dois
minutos após a máquina ser comprometida, portanto, a comunicação entre
sensores e sistemas dentro da corporação precisa operar quase em tempo
real. Enquanto isso, ameaças persistentes avançadas e campanhas sofisticadas
e direcionadas frequentemente visam várias organizações do mesmo segmento
de mercado vertical, logo, as comunicações de uma organização para outra,
normalmente envolvendo um intermediário ou intercâmbio, precisam ocorrer
no prazo de poucas horas após a primeiro indício de ataque.
Correlação
Finalmente, conforme a inteligência contra ameaças é recebida, o
correlacionamento das informações — que procura padrões e pontos de
dados cruciais que sejam relevantes para a organização — é a etapa mais
crítica. Embora algumas organizações tratem os dados brutos como uma
propriedade ou vantagem competitiva, a capacidade de coletar dados não
é um fator crítico. É o processamento que transforma os dados, primeiro em
inteligência e, então, em conhecimento que pode informar e direcionar as
equipes de operações de segurança. A capacidade de validar dados quase em
tempo real, correlacioná-los entre vários sistemas operacionais, dispositivos
e redes, utilizá-los em uma triagem do evento, priorizar a investigação e
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definir o alcance da resposta é fundamental para detecção e ações de
correção eficazes. O objetivo é aproveitar as tecnologias e as capacidades
de autoaprendizagem para triar dados de eventos, destilá-los em eventos de
alta qualidade e categorizar os incidentes em termos de escopo e prioridade
de maneira que os analistas de segurança possam concentrar suas atenções
nos itens de risco mais alto.
Juntos, esses fatores descrevem o problema da “última milha” do
compartilhamento de inteligência contra ameaças: pegar essas informações e
convertê-las em ações controladas. Para cobrir essa última milha, precisamos
encontrar maneiras melhores de compartilhar inteligência contra ameaças entre
os produtos de um mesmo fornecedor e com outros fornecedores, aperfeiçoar
métodos para identificar automaticamente relacionamentos entre a inteligência
coletada e empregar assistência automatizada para simplificar a triagem.
Indicadores presentes em uma fila, caixa de entrada ou relatório podem
ter chegado às organizações, mas de nada valem se não são distribuídos
para ferramentas que possam agir com base neles. Um volume enorme de
dados sobre ameaças aguardando para serem processados por analistas
de segurança não tem valor algum. Operações de segurança em todos
os setores estão investindo cada vez mais em tecnologia e pessoal para
enfrentar o problema da extração de sinais em meio ao ruído transformando
sinais em incidentes priorizados, delimitando o escopo e investigando os que
apresentam maior risco.
Mais tecnologia e recursos não resolverão o problema sem uma estratégia
de segurança e proteção de dados implementada. As equipes de segurança
de muitas organizações têm pouca ideia de quais fragmentos de dados
são os mais críticos para sua missão ou negócio e, por isso, tentam uma
abordagem demasiadamente ampla para proteger tudo. Conforme o número
de dispositivos e a quantidade de dados gerados e armazenados aumentam,
essa sobrecarga se torna impossível de gerenciar.

É hora de compartilhar
É fundamental coletar, triar e validar dados de muitas fontes, quase em
tempo real, e utilizá-los para priorizar e definir o escopo dos eventos.
O compartilhamento de inteligência contra ameaças reduz significativamente
as vantagens dos atacantes, tornando seus esforços menos lucrativos e
abreviando o ciclo de vida efetivo das campanhas. Barreiras históricas ao
compartilhamento vão caindo conforme o arcabouço jurídico é atualizado.
Por exemplo, a Cybersecurity Information Sharing Act (lei de compartilhamento
de informações de segurança cibernética) oferece proteção contra
responsabilidade civil a organizações do setor privado e constitui bases legais
para o compartilhamento de inteligência contra ameaças entre organizações
privadas e com o governo dos EUA.
Além da CISA, os governos estão incentivando e apoiando a criação de
organizações de compartilhamento de informações para acelerar a coleta
e a distribuição de inteligência contra ameaças entre comunidades de
interesse. Para utilizar efetivamente esses dados, são necessárias arquiteturas
abertas para coleta e compartilhamento de dados, para que isso seja feito
prontamente e de maneira decisiva. Padrões de interoperabilidade de dados
estão surgindo, mas é necessário construir sobre esses protocolos uma
automação que possa validar e consumir as informações em larga escala
e alta velocidade. Mercados de inteligência também estão despontando e
precisam ser ainda mais aprimorados para apoiar e incentivar o intercâmbio
de informações com indicadores de confiança mensuráveis.

Compartilhe este relatório
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A Cyber Threat Alliance tem como foco criar um mercado de confiança
dinâmico e em tempo real para o compartilhamento e monitoramento de
indicadores de ameaças, com base nas melhores práticas do setor. O modelo
pretende encorajar e incentivar empresas a compartilhar dados e preencher
as lacunas nos contextos das ameaças, para que todos possam proteger
melhor seus sistemas e limitar a efetividade e a duração dos ataques.

Cyber Threat Alliance
Os atacantes testam nossas
defesas para encontrar
meios de evitar detecção.
Quando vários fornecedores e
sistemas detectam e protegem
concomitantemente, a eficácia
geral de todos os sistemas é
aprimorada, mais do que quando
cada fornecedor ou sistema
atuam isoladamente.

Em 13 de fevereiro, os CEOs dos seis membros fundadores da Cyber Threat
Alliance reuniram-se para anunciar o lançamento formal da CTA como uma
entidade independente, com uma estrutura de governança independente.
Essa organização tem como foco a transformação de uma inteligência
contra ameaças subjetiva em proteções da vida real para tantas pessoas
e tão rapidamente quanto possível. A plataforma CTA é um mecanismo
automatizado de compartilhamento de inteligência contra ameaças
desenvolvido para aumentar a eficiência e a efetividade do compartilhamento
de informações, possibilitando que a inteligência contra ameaças atravesse
aquela última milha e resulte em ações por parte dos clientes. Muito dessas
informações estará na forma de roteiros de adversários, os quais estruturam
indicadores de ameaças e dados contextuais em uma inteligência decisiva que
permite aos defensores se concentrarem na proteção de seus ativos.
A CTA compreende seis membros fundadores, os quais trabalharam juntos
em várias funções desde 2014 (em ordem alfabética):

Para saber mais sobre a
integração de inteligência
contra ameaças em um
ambiente da McAfee,
leia o resumo de solução
Operacionalização da
inteligência contra ameaças.

■■

Check Point

■■

Cisco

■■

Fortinet

■■

Intel Security (atual McAfee)

■■

Palo Alto Networks

■■

Symantec

Além destes, há vários membros colaboradores da CTA. Os membros
da CTA acreditam que suas atividades competitivas são mais eficazes
quando voltadas para o aperfeiçoamento de tecnologias e produtos de
segurança. A criação e o compartilhamento conjuntos de uma plataforma
de compartilhamento de inteligência contra ameaças incentivará novos
desenvolvimentos e aperfeiçoamentos em proteções de segurança,
beneficiando a todos, em última instância.
Para saber mais sobre a integração de inteligência contra ameaças em
um ambiente da McAfee, leia o resumo de solução Operacionalização da
inteligência contra ameaças.
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Mirai, a rede de bots IoT
— Yashashree Gund, Ravikant Tiwari e Christiaan Beek

A Internet das Coisas (IoT) está transformando dispositivos do dia a dia
de maneiras que estamos apenas começando a perceber. A Intel estima
que mais de 15 bilhões de dispositivos conectados à Internet já estão em
operação, e a expectativa é de que esse número exceda 200 bilhões até o final
de 2020. Muitos desses dispositivos não são devidamente protegidos.
Em 21 de outubro de 2016, a empresa de serviços de nomes de domínio Dyn
foi vítima de um ataque maciço de negação de serviço distribuída (DDoS).
O ataque ocorreu em duas fases. A primeira transcorreu de 11h10min a
13h20min UTC, e a segunda, de 15h50min a 17h UTC. Em seu auge, a Dyn
foi inundada por 1,2 Tbps de tráfego, o maior volume de tráfego de DDoS já
registrado. A análise do ataque confirmou que o tráfego DDoS originou-se de
dispositivos da Internet das Coisa (IoT) infectados pela rede de bots Mirai.
Acredita-se que o suposto autor da rede de bots Mirai, Anna-Senpai, esteja
por trás dos três maiores ataques DDoS de 2016: o site da Krebs on Security,
o provedor de DNS Dyn e o serviço francês de computação na nuvem OVH.
Em 1º de outubro de 2016, Anna-Senpai divulgou publicamente o código-fonte
da Mirai. (O nome vem da série de animação “Mirai Nikki.”) Essa divulgação
já resultou em bots derivados, embora a maioria destes pareça se originar
de novatos copiadores de scripts e seja relativamente limitada em termos
de impacto. A divulgação também levou a ofertas de “DDoS como serviço”
baseadas na Mirai, tornando fácil para pretensos atacantes executar ataques
DDoS aproveitando dispositivos IoT mal protegidos semelhantes.
Neste tópico em destaque examinamos a rede de bots Mirai e seus bots
associados, incluindo sua arquitetura e funcionamento interno, incluindo
os vários vetores de ataque que ela pode utilizar para inundar seus alvos,
e sua evolução.
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Arquitetura e processo de ataque
A arquitetura da rede de bots Mirai é um projeto relativamente simples que
inclui vários servidores remotos conectando-se a várias instâncias do bot Mirai:

Arquitetura da rede de bots Mirai

Comunicações de controle

Servidor de controle

Receptor
de varreduras

Dispositivo
de força bruta
(varredura)

Receptor
de varreduras

Servidor
de carregamento

Carregamento binário para
dispositivos comprometidos

Componentes
Bot Mirai: o principal componente residente no dispositivo
e que realiza operações como estabelecer uma conexão com
o servidor de controle, fazer varredura de portas Telnet ou SSH
abertas, realizar testes de força bruta para obter senhas padrão
de dispositivos IoT e iniciar ataques DDoS.
■■

■■

■■

■■

Servidor de controle: um servidor controlado por um atacante
e utilizado para monitorar bots de dispositivos IoT infectados com
êxito. O atacante pode emitir comandos — como lançar um ataque
DDoS — para dispositivos IoT infectados, utilizando esse servidor.
Receptor de varreduras: procura credenciais obtidas por
varredura e roubadas com êxito de dispositivos IoT. Em seguida,
ele encaminha essas credenciais para o servidor de carregamento.
Servidor de carregamento: recebe credenciais roubadas do
receptor de varreduras e carrega o binário do bot Mirai em
dispositivos IoT comprometidos.

Processo de ataque
Um ataque Mirai começa com a varredura de uma ampla gama de endereços
IP utilizando um mecanismo de varredura SYN avançado para portas Telnet
ou SSH abertas e com a tentativa de localizar dispositivos IoT por trás
destas. A varredura SYN determina o estado das portas de comunicação
sem estabelecer conexões completas. Em seguida, a Mirai lança um ataque
de força bruta contra esses dispositivos IoT utilizando um dicionário de
nomes de usuário e senhas padrão comuns para identificar dispositivos IoT
mal protegidos.
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O bot Mirai também resolve o nome de domínio do servidor de controle.
Os nomes de domínio do servidor de controle da Mirai são criptografados
e gravados permanentemente, sendo resolvidos em tempo real como uma
defesa contra bloqueio de nomes de domínio. Quando o ataque de força
bruta tem êxito, o malware envia para o servidor de controle o endereço IP
e as credenciais do dispositivo IoT comprometido. Alternativamente, ele pode
enviar as informações para um servidor receptor de varreduras dedicado.
O endereço IP e as credenciais do dispositivo IoT também são salvos em
um banco de dados para uso futuro. O servidor receptor de varreduras
encaminha as informações para vários servidores de carregamento.
Os servidores de carregamento testam cada dispositivo IoT comprometido
para determinar se os programas wget ou tftp estão disponíveis. Caso estejam,
o servidor faz o download do binário do bot Mirai no dispositivo. Caso contrário,
ele carrega (echoload) um pequeno binário (de aproximadamente 1 Kb) que
atua como wget. O binário carregado faz o download do verdadeiro bot Mirai.
Os servidores de carregamento podem ser configurados para utilizar vários
endereços IP de maneira a contornar a exaustão de portas no Linux.
Uma vez que os dispositivos IoT comprometidos tenham sido infectados com
êxito pelo bot Mirai, o processo anterior é repetido, com cada dispositivo
IoT infectado procurando outros dispositivos vulneráveis. O método de
autorreplicação foi tão eficiente que a Mirai supostamente comprometeu
380.000 dispositivos unicamente por meio de ataques Telnet.
O bot Mirai implementou técnicas adicionais para garantir seu sucesso.
Ele pode eliminar outros bots que possam atrapalhar de alguma forma sua
execução. Ele também pode encerrar aplicativos vinculados à porta Telnet
ou SSH para dar acesso total e irrestrito à Mirai.

O processo de ataque da Mirai
Início

Dispositivo
de força bruta x

Dispositivo
de força bruta y

Dispositivo
de força bruta z

Enviar informações para
o receptor de varreduras

Enviar informações para
o receptor de varreduras

Enviar informações para
o receptor de varreduras

Servidor de carregamento
infecta dispositivo

Servidor de carregamento
infecta dispositivo

Servidor de carregamento
infecta dispositivo

Esperar comando
do servidor de controle

Esperar comando
do servidor de controle

Esperar comando
do servidor de controle

Vetores de ataque
A Mirai é capaz de ataques DDoS contra as camadas 3, 4 e 7 do modelo
OSI, que padroniza as comunicações de um sistema computacional,
independentemente da tecnologia e da infraestrutura interna subjacentes.
Compartilhe este relatório
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A camada de rede (3) controla o movimento dos dados de um computador
para outro. Suas tarefas incluem endereçamento lógico, roteamento,
encapsulamento, fragmentação e remontagem de datagramas, tratamento
de erros e diagnóstico.
A camada de transporte (4) assegura o recebimento confiável de mensagens,
proporcionando mecanismos de verificação de erros e controles de fluxo de
dados. A camada de transporte fornece serviços para transmissões tanto em
modo de conexão quanto em modo sem conexão.
A camada de aplicativo (7) é utilizada por aplicativos de rede. Ela oferece
protocolos voltados para a comunicação entre processos em redes IP e
proporciona uma interface de comunicação e serviços de usuário sólidos.

Camada de rede [camada 3]
• Endereçamento de rede: roteamento
ou comutação
• Protocolos: IPSec, ARP, ICMP

Camada de transporte [camada 4]
• Controle de erros ponta a ponta
• Protocolos: TCP/UDP

Camada de aplicativo [camada 7]
• Formato de mensagem, interface
homem-máquina
• Protocolos: HTTP, FTP, SMTP

Figura 4. Um ataque da Mirai pode explorar três camadas do modelo OSI.

#define ATK_VEC_UDP

0 /* Straight up UDP flood */

#define ATK_VEC_VSE

1 /* Valve Source Engine query flood */

#define ATK_VEC_DNS

2 /* DNS water torture */

#define ATK_VEC_SYN

3 /* SYN flood with options */

#define ATK_VEC_ACK

4 /* ACK flood */

#define ATK_VEC_STOMP
5 /* ACK flood to bypass
		
mitigation devices */
#define ATK_VEC_GREIP

6 /* GRE IP flood */

#define ATK_VEC_GREETH

7 /* GRE Ethernet flood */

//#define ATK_VEC_PROXY

8 /* Proxy knockback connection */

#define ATK_VEC_UDP_PLAIN 9 /* Plain UDP flood optimized
		
for speed */
#define ATK_VEC_HTTP

10 /* HTTP layer 7 flood */

Figura 5. Um trecho de código dos vetores de ataque da Mirai.
Compartilhe este relatório
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Vetores de ataque à camada de rede
Inundação de GRE IP e Ethernet: Generic routing encapsulation
(GRE) é um protocolo de tunelamento que encapsula pacotes
para rotear outros protocolos por redes IP. O envio de um grande
volume de pacotes GRE para um servidor DNS consome recursos
conforme o servidor DNS tenta desencapsular os pacotes. A Mirai
pode realizar dois tipos de ataque GRE: com ou sem Ethernet.
■■

Vetores de ataque à camada de transporte
“Water torture” de DNS: Essa técnica induz o servidor DNS
recursivo de um provedor de Internet a lançar um ataque
contra o servidor DNS autoritário. Nessa técnica, dispositivos
IoT infectados enviam ao resolvedor de DNS do provedor um
pequeno número de consultas de DNS bem formatadas, mas que
contenham o nome de domínio do alvo prefixado por valores
aleatórios (por exemplo, 123.dominioalvo.com, 124.dominioalvo.
com, xxx.dominioalvo.com). O servidor DNS do provedor envia
essas solicitações ao servidor DNS autoritário do alvo. Uma vez
que o servidor DNS autoritário seja inundado por tais consultas
oriundas do servidor DNS do provedor, ele deixa de responder
ao servidor DNS do provedor. Então, o servidor DNS do provedor
retransmite automaticamente as consultas DNS para servidores
DNS autoritários adicionais.
■■

Ataque “water torture” de DNS
xxx.dominioalvo.com

Servidor DNS
autorizado 1
Servidor não responde

Dispositivo
IoT infectado

Roteador
doméstico

Servidor DNS
do provedor
de Internet

Servidor DNS
autorizado 2

Servidor DNS
autorizado 3

Servidor DNS
autorizado 4

■■

Inundação TCP STOMP: Simple Text Oriented Message Protocol
(STOMP) é um simples protocolo de camada de aplicativo,
com base em texto. O STOMP é uma maneira dos aplicativos se
comunicarem com software desenvolvido com o uso de diversas
linguagens de programação. O bot Mirai pode inundar o alvo com
pacotes STOMP de lixo. No código-fonte da Mirai, vemos que cada
solicitação STOMP é definida em 768 bytes, os quais, devido ao
grande número de bots Mirai, podem resultar em ataques com
largura de banda da ordem de gigabytes.
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■■

■■

■■

■■

Inundação TCP SYN: a rede de bots Mirai envia pacotes SYN para
o servidor DNS. Em resposta, o servidor DNS responde com SYNACK e aguarda por uma resposta ACK. O bot Mirai não responde
com um ACK e, em vez disso, inunda o servidor com múltiplas
solicitações SYN. Para cada solicitação SYN, o servidor DNS espera
pela resposta ACK. Isso faz com que o servidor deixe de responder
ao exaurir todos os seus recursos.
Inundação TCP ACK: a rede de bots Mirai envia pacotes SYN-ACK
a uma taxa muito elevada para o servidor DNS. O servidor DNS
recebe um volume imenso de pacotes SYN-ACK fora da ordem
normal de SYN, SYN-ACK e ACK. O servidor precisa de um
processamento significativo para compreender e responder a esse
tráfego de ataque. Consequentemente, o servidor DNS deixa de
responder ao tráfego legítimo.
Inundação UDP: a rede de bots Mirai envia um grande número de
pacotes UDP para portas aleatórias em um servidor DNS. O servidor
DNS vitimado é forçado a enviar muitos pacotes ICMP, o que
eventualmente o leva a deixar de responder ao tráfego legítimo.
Inundação de consultas UDP VSE: esse ataque funciona
inundando um servidor de jogo com solicitações de consulta ao
mecanismo TSource. Ele envia tantas solicitações que o servidor
não consegue processá-las todas, resultando em uma negação do
serviço de jogo. Como a Mirai foi desenvolvida como um serviço,
os atacantes podem utilizá-la para promover um setor de jogos
contra seus concorrentes.

Figura 7. Um ataque de inundação de consultas UDP VSE.

Vetores de ataque à camada de aplicativo
Inundação HTTP: a rede de bots Mirai explora solicitações HTTP GET
ou POST, aparentemente legítimas, para atacar um servidor Web.
■■

■■

CFNull: a Mirai tem uma implementação indefinida desse ataque.
Uma nova variante pode utilizar esse ataque simplesmente definindo
um vetor. Muito semelhante a uma inundação GET/POST, CFNull
envia grandes cargas de lixo, as quais consomem significativamente
os recursos do servidor.
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Figura 8. Um ataque CFNull.

■■

Conexão de proxy knockback: esse vetor de ataque é comentado
no código-fonte do malware Mirai, mas atualmente não tem
implementação.

Arquitetura e análise do código
O Mirai é baseado em Linux. Ele é programado principalmente em C,
com o painel de controle codificado em GO (uma linguagem desenvolvida
pela Google).

Figura 9. A estrutura de código da rede de bots Mirai.

O bot Mirai divide-se em quatro seções: dlr (downloader), loader, mirai e
scripts. A seção do bot Mirai contém 13 módulos, os quais desempenham
várias tarefas.

Figura 10. Diferentes módulos do bot Mirai.
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Módulo principal
O módulo principal da rede de bots Mirai trata de quase todas as operações
maliciosas, incluindo antidepuração, ocultação de seus próprios processos,
análise de endereços de servidor de controle, estabelecimento de conexões
de rede e execução de ataques DDoS. Esse módulo também é responsável
por inicializar e chamar outros módulos do bot.
O módulo executa as seguintes tarefas evasivas:
■■

■■

■■

Desvincula o arquivo do bot do sistema de arquivos (autoexclusão)
para evadir operações forenses contra malware realizadas
em disco.
Adiciona seu próprio manipulador de pontos de interrupção para
evadir tentativas de depuração realizadas no bot, o manipulador
de pontos de interrupção é definido para resolver endereços de
servidor de controle.
Evita que a vigilância de firmware reinicialize o dispositivo IoT
caso o dispositivo deixe de responder. Uma vez reinicializado
o dispositivo, o bot Mirai também é excluído da memória do
dispositivo, perdendo o controle sobre o dispositivo IoT.

Figura 11. O módulo principal da rede de bots Mirai.
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■■

■■

Assegura que somente uma única instância do bot seja executada
chamando a função ensure_single_instance().
Oculta o nome do processo substituindo o nome original por
um nome aleatório.

Figura 12. Ocultação do nome do processo.

■■

Após finalizar todas as verificações iniciais, chama três funções:
––Scanner (mecanismo de varredura)
––Killer (eliminador)
––Attack (ataque)

Essas três funções são chamadas como threads separados, sem interromper
o thread principal. Após chamar essas funções, o thread principal inicia a
comunicação com o servidor de controle.
Módulo de varredura
O módulo de varredura procura endereços IP para revelar dispositivos IoT
vulneráveis:
■■

■■

■■

■■

■■

Cria um thread separado para varredura de dispositivos IoT.
Inicializa os parâmetros necessários para varredura, credenciais,
cabeçalhos de IP etc.
Usa o mecanismo de SYN e ACK (varredura SYN, força bruta) para
testar a presença de dispositivos IoT.
Aplica força bruta em Telnet utilizando um avançado mecanismo
de varredura SYN.
Assim que recebe uma resposta IP, verifica uma lista de endereços
IP a serem evitados.
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Figura 13. Endereços IP excluídos da varredura.

■■

Após efetuar login com êxito via Telnet, tenta acessar um prompt
do shell e repassa essas informações ao receptor de varreduras
e ao servidor de carregamento para entrega de cargas adicionais.

Figura 14. Comunicação de detalhes sobre dispositivos violados com êxito.

■■

Dispondo do endereço IP de um dispositivo IoT, realiza um ataque
de credenciais de força bruta. Combinações padrão de nome de
usuário e senha incluem:
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O autor da Mirai anteviu a
“eliminação” do Telnet em 10 de
julho de 2016, no Hackforums.
A postagem “Killing all Telnets”
(Eliminando todos os Telnets)
continha o seguinte:
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Módulo eliminador
O bot Mirai cria um thread separado para interromper processos e serviços
em execução.
■■

Elimina serviços e processos vinculados a portas Telnet, SSH e HTTP,
e os impede de se reiniciar.

“Fiz esta postagem apenas para
informá-los de que na noite
passada comecei a eliminar
qbots. Observem suas contagens
de bots, pessoal!”
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Figura 15. Trecho de código para eliminar processos e serviços.

■■

Utiliza várias técnicas para detectar e remover outros tipos de
malware, como enumeração de processos e arquivos, conforme
mostrado nas capturas de tela seguintes.
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Figura 16. Enumeração de arquivos para eliminar o malware “Anime”.

Figura 17. Essa varredura de memória de processos detecta a presença de outros tipos de malware, como Zollard ou Qbot, e os elimina.

Rede de bots como serviço
Alguns dias após a divulgação do código-fonte da rede de bots Mirai em
outubro de 2016, encontramos instâncias da Mirai à venda como serviço em
fóruns underground e mercados clandestinos. A primeira postagem apareceu
em 4 de outubro, pelo vendedor “loldongs”, que ofereceu serviços da rede
de bots Mirai por preços de US$ 50 a US$ 7.500. Uma postagem de 25 de
dezembro, por “tatsu”, ofereceu aluguel da Mirai a US$ 30 por dia.
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Figura 18. Mirai à venda no Alpha Bay.

Figura 19. Outra postagem no Alpha Bay vendendo a Mirai.

Para escravizar mais dispositivos IoT mal protegidos para uso por uma oferta
de DDoS como serviço, os atacantes estão utilizando a Mirai em conjunto com
novas vulnerabilidades. Um exemplo dessa combinação é a Mirai com uma
vulnerabilidade de execução remota de código no protocolo de configuração
TR-069. A Mirai também evoluiu de outras maneiras, para expandir e preservar
seu ecossistema de bots IoT.

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, abril de 2017 | 29

Tópicos em destaque

Evolução
A Mirai evoluiu para escravizar dispositivos IoT adicionais de várias categorias
e de diversos fornecedores. No início, a Mirai infectava DVRs on-line e câmeras
de circuito fechado.
Gradualmente, novas variantes da Mirai foram encontradas à solta. Em 28 de
novembro de 2016, a Deutsche Telekom relatou uma paralisação causada por
um novo worm para dispositivos IoT. Confirmou-se que esse worm era uma
nova variante do bot Mirai que utilizava os protocolos TR-064 e TR-069 pela
porta 7547 para explorar uma vulnerabilidade conhecida e obter controle
sobre o dispositivo IoT. O protocolo TR-069 executa “redes provisórias”
utilizadas por provedores de Internet e empresas de telecomunicações
para gerenciar remotamente modems e roteadores em suas redes para
consumidores. A nova variante da Mirai explora ainda mais essas redes
provisórias para disseminar o bot Mirai dentro do “segmento” de rede de um
modem ou roteador, cuja extensão pode ser de uma rua, um município ou
mesmo um país inteiro.
Nomes de domínio de servidores de controles gravados permanentemente
foram substituídos por algoritmos de geração de domínios. Com essa técnica,
nomes de domínios são gerados dinamicamente com uma vida útil bastante
curta, o que torna muito difícil qualquer tentativa de cercear ou bloquear
esses domínios.

Cronologia da evolução da Mirai
4 de outubro de 2016
20 de setembro de 2016
Mirai, rede de bots
DDoS contra o site
como serviço
da “Krebs on Security” Fórum underground oferece
A Mirai infecta DVRs
DDoS como serviço.
e CCTVs pela porta Telnet.
4

2

Agosto
1
Por volta de agosto de 2016
Lançamento inicial da Mirai
Começam a surgir
binários ELF da Mirai.

Setembro

Outubro
3

1º de outubro de 2016
Divulgação do
código-fonte da Mirai
Anna-Senpai divulga
o código-fonte da Mirai.

Novembro

5
28 de novembro de 2016
Paralisação da Deutsche Telekom
Encontrada nova variante da Mirai.
Visa a porta 7547.

Implicações da divulgação do código-fonte
A divulgação do código-fonte do Mirai propiciará o surgimento de novas
variantes da Mirai com recursos mais avançados. Também pode servir como
espinha dorsal de um malware completamente novo para dispositivos IoT.
Provavelmente haverá um aumento de atacantes, como novatos copiadores de
scripts que utilizarão o Mirai para lançar ataques DDoS contra serviços críticos
na Internet.
Também prevemos que muitos atacantes DDoS escolherão o Mirai como
malware preferido. Atacantes profissionais combinarão o Mirai com
contramedidas antidefesa avançadas para contornar a deteccão do bot
em dispositivos IoT.
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Quem usa a Mirai
Após a divulgação do código-fonte, muitos atacantes começaram a criar suas
próprias variantes do bot Mirai. Os analistas de segurança enfrentam várias
questões: o quão grande é o problema, o que motiva os atacantes, quais são
seus alvos e como determinar seu perfil?

Com base na captura de tela anterior, havia aproximadamente
40.000 dispositivos IoT infectados on-line e aproximadamente 2,5 milhões de
dispositivos off-line, os quais podiam estar desligados ou livres de malware.
Além disso, vimos que, a cada minuto aproximadamente cinco endereços IP
eram adicionados às redes de bots Mirai.
Conforme vimos na análise de código-fonte, o bot Mirai contém uma lista
de senhas padrão comumente utilizadas por DVRs, câmeras IP e roteadores.
Para ver o quão rapidamente um dispositivo pode ser infectado, criamos
um pote de mel (honeypot) simulando um dispositivo IoT vulnerável e o
hospedamos em um provedor de hospedagem de dados aleatório.
Em menos de cinco minutos registramos as primeiras tentativas de ataque:

Figura 22. Tentativas de login pela rede Mirai em nosso dispositivo IoT de prova.
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Monitoramos alguns dos canais e nosso honeypot para compreender o tipo
de ataque executado e quem foi visado. Ao longo de dois dias, observamos
um total de 34 ataques DDoS executados por várias redes de bots Mirai.
O vetor de ataque mais comum foi a “inundação GRE IP”, seguida pelas
inundações “ACK” e “STOMP”. Analisando-se os dados ao longo de um período
mais extenso, os vetores de ataque mais comuns foram “inundação SYN”
e “inundação UDP”.
Os endereços IP sob ataque foram mais frequentemente hospedados nos
EUA, com alguns na Holanda, no Reino Unido e na Alemanha. Ao examinar as
vítimas visadas, descobrimos que eram, na maioria, servidores de jogo, alguns
indivíduos, uma loja Web e um site de encontros. Até mesmo um site de
ataques DDoS “concorrente” foi atacado:

Figura 23. Atacar sites concorrentes de DDoS e do tipo “stressor” é muito comum nessa
linha de negócios.

Nossa análise sugere que um público diferente já está utilizando o código
Mirai. Explorando mais, encontramos vários tutoriais que ensinam a novatos
copiadores de scripts como configurar uma rede de bots Mirai de maneira a
atacar seus amigos e outros alvos. Os vídeos do tutorial mostram que atacantes
amadores estão coletando mais código de rede de bots e brincando com
ele, sem perceber o seu poder. Em um determinado tutorial, o apresentador
mostrou, ao vivo, a configuração de uma rede de bots Mirai. Após receber ajuda
de dois de seus amigos pelo Skype, ele conseguiu instalar o código, testá-lo com
121 bots de dispositivos IoT conectados e, em seguida, lançou um ataque de
inundação UDP contra sua vítima:
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O futuro das ameaças à IoT
Dispositivos IoT continuarão sendo sequestrados e utilizados para a realização
de crimes graves no ciberespaço. Os atacantes, após obter controle sobre
os dispositivos IoT, podem torná-los inúteis para seus usuários ao alterar
as credenciais de login do firmware. O malware para IoT atualmente utiliza
credenciais padrão para obter controle sobre os dispositivos, o caminho mais
fácil. Quando essa porta for fechada, os atacantes encontrarão outros pontos
de entrada. Os problemas de segurança da IoT não desaparecerão apenas
mudando-se senhas padrão.
O malware para IoT atualmente é muito básico, mas isso mudará com
o surgimento de atacantes mais profissionais e bem financiados. Como
resultado, podemos esperar bots IoT mais avançados. Matthew Rosenquist,
da Intel, prevê vários vetores de ataque, incluindo:
■■

■■

Exploração de vulnerabilidades em sistemas operacionais em
tempo real, visando particularmente setores que dependem
de dispositivos IoT.
Mecanismos de evasão mais avançados, como comunicações
criptografadas, redes ponto a ponto e estruturas de controle
mais complexas.
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Procedimentos e políticas decisivas para proteção de
dispositivos IoT
■■

Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra redes de bots,
clique aqui.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Pesquise o histórico de segurança do dispositivo IoT. Antes de
comprar um dispositivo IoT, verifique se ele ou a empresa que
o oferece teve problemas. Basta uma rápida pesquisa na Internet.
Uma pesquisa no site da FTC (Federal Trade Commission) revelará
intervenções anteriores. Fazendo tais pesquisas, você pode constatar
que algumas empresas ignoram questões de segurança em seus
produtos, enquanto outras são mais proativas.
Mantenha atualizado o software de todos os dispositivos IoT.
Essa simples prática recomendada pode frequentemente eliminar
as vulnerabilidades, especialmente as recém-descobertas e em
destaque publicamente. Tenha um procedimento implementado
para aplicação de patches e verifique se os patches foram
aplicados corretamente.
Para dispositivos IoT que não podem ser corrigidos, amenize
o risco utilizando listas brancas de aplicativos, as quais bloqueiam
os sistemas e impedem a execução de programas não aprovados.
Segregue esses dispositivos IoT das outras partes da rede
utilizando um firewall ou um sistema de prevenção de intrusões.
Desative portas ou serviços desnecessários nesses sistemas para
reduzir a exposição a possíveis pontos de infecção. A Mirai explora
portas não usadas.
Use senhas fortes e diferentes do padrão. Senhas padrão ou fracas
são a principal ameaça aos dispositivos IoT. Adote bons hábitos
em relação às senhas, como utilizar frases longas, caracteres
especiais, combinação de maiúsculas e minúsculas e números.
As senhas precisam ser fortes e difíceis de se adivinhar.
Aproveite as configurações de segurança da IoT. Alguns dispositivos
IoT oferecem configurações avançadas que você deve aproveitar
ao máximo. Determinados produtos IoT podem oferecer redes
separadas, semelhantes a uma rede Wi-Fi hóspede, juntamente com
sua conexão principal. Este é apenas um recurso — muitos mais
podem acompanhar outros produtos.
Conecte os dispositivos IoT utilizando Wi-Fi seguro. Crie senhas
fortes e use os protocolos de segurança mais recentes, como WPA2.
Restrinja o acesso físico aos dispositivos IoT. A adulteração direta dos
dispositivos também pode resultar em hacking de dispositivos IoT.
Desative o suporte a Universal Plug and Play (UPNP). Muitos
dispositivos IoT são compatíveis com UPnP, o que os torna mais
fáceis de descobrir na Internet e mais vulneráveis a infecções por
malware. Desative esse recurso quando possível.
Desligue e religue os dispositivos IoT periodicamente. O malware
costuma ser armazenado em memória volátil e pode ser apagado
desligando-se e religando-se o dispositivo.

Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
redes de bots, clique aqui.
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Taxas regionais de infecção por malware móvel
no quarto trimestre de 2016
Regional
Mobile Malware Infection Rates in Q2 2016
(porcentagem de clientes móveis que relatam infecções)
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O grande declínio no ransomware
deve-se principalmente a
uma queda nas detecções de
ransomware genérico, bem
como a uma diminuição no Locky
e no CryptoWall.
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Incidentes
Incidentes públicos conhecidos em 2016
Incidentes públicos conhecidos em 2016

A começar por este relatório
de ameaças, incluiremos um
conjunto de gráficos relacionados
a incidentes relatados
publicamente. Nós coletamos
dados sobre incidentes de
registros públicos, de nossa
equipe de pesquisa e da equipe
de resposta a incidentes
Serviços Foundstone®.
Nós informamos com base
em incidentes: eventos de
segurança que comprometam a
integridade, a confidencialidade
ou a disponibilidade de ativos
de informação. Alguns desses
incidentes, mas não todos,
são violações. Violações são
incidentes que resultam na
divulgação confirmada (e não
apenas na possibilidade de
exposição) de dados para partes
não autorizadas.
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Contamos 197 incidentes
públicos conhecidos no quarto
trimestre e 974 incidentes
públicos conhecidos em 2016.
Organizações das Américas
tiveram a maioria (493) desses
incidentes ao longo do ano.
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T4

Oceania

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Dez setores mais visados em 2016
(número
de Sectors
incidentes)
Top 10
Targeted
in 2016
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de software
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Serviços on-line

Saúde

0
Pessoas individuais

Um salto em incidentes no
setor de desenvolvimento de
software no terceiro trimestre
foi decorrente do aumento nos
ataques contra plataformas de
jogo. No setor público, vimos
um aumento nos ataques
relacionados ao processo
eleitoral dos EUA, principalmente
incidentes com bancos de dados
de eleitores e adulteração. Fora
dos Estados Unidos, a disputa
entre China e Filipinas pelo Mar
do Sul da China provocou ataques
contra ambos os lados. No setor
financeiro, os ataques SWIFT
resultaram em um salto em
incidentes no segundo trimestre.

140

Público

O setor público teve o maior
número de incidentes até hoje.
Isso pode ser resultado de
exigências mais rigorosas de
comunicação e das eleições dos
EUA em novembro.

Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Dez setores mais visados por região no quarto trimestre de 2016
Top 10 Sectors
Targeted
by Region in Q4 2016
(número
de incidentes)
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Dez principais vetores de ataque em 2016
Top (número
10 Attackde
Vectors
in 2016
incidentes)

350

Quando um incidente é discutido
publicamente, o vetor de ataque
costuma não ser identificado.
Por isso “desconhecido” é o vetor
de ataque mais comum nesse
gráfico. Isso pode ser decorrente
das exigências de relatório,
da natureza delicada dos ataques
ou de outras causas.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Ameaças via Web
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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E-mails de spam das dez maiores redes de bots
E-mails de spam
das dez
maiores redes de bots
(milhões
de mensagens)
(milhões de mensagens)
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A rede de bots KelihosC, recente
oferta de produtos farmacêuticos
falsos e suprimentos automotivos
russos (como “pneus de inverno
e verão a preços competitivos”),
aumentou seu volume geral
durante o quarto trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Principais
exemplares
de malware
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de malware
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conectam
a servidores
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Principais
Principaispaíses
paísesque
quehospedam
hospedamososservidores
servidores
de
controle
das
redes
de
bots
de controle das redes de bots
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Source: McAfee Labs, 2017.
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Sobre a McAfee
Comentários. Para ajudar
a orientar nosso trabalho
futuro, estamos interessados
na sua opinião. Se você quiser
compartilhar suas opiniões, clique
aqui para participar de uma
rápida pesquisa de cinco minutos
sobre o Relatório sobre ameaças.
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