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Conceitos

• O que é a Ciberguerra (Cyberwarfare)
"actions by a nation-state to penetrate another 
nation's computers or networks for the purposes of 
causing damage or disruption.“
Clarke, Richard A. Cyber War, HarperCollins (2010)

“as a doctrinal matter, the Pentagon has formally 
recognized cyberspace as a new domain in 
warfare . . . [which] has become just as critical to 
military operations as land, sea, air, and space.”
Lynn, William J. III. "Defending a New Domain: The Pentagon's 
Cyberstrategy", Foreign Affairs, Sept/Oct. 2010, pp. 97-108
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Conceitos

• Na base da Ciberguerra estão os conceitos 
habituais da guerra, utilizando as TICsTICs como 
arma e/ou como alvo ⇒ o no níível de destruivel de destruiçção ão 
éé muito diferentemuito diferente!

• Recursos críticos:
– TICs (incluindo sistemas

embebidos)
– Informação

armazenada/processada…
– O que não está incluído?
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Conceitos

• O que diferencia a Ciberguerra dos ataques 
“convencionais” aos Sistemas de 
Informação?
–– Efeito de escala Efeito de escala (número de sistemas envolvidos  

é enorme, à escala de uma ou mais Nações)
– Alvos (infra-estruturas críticas, baseadas em SIs)
– Impacto (físico, social, financeiro, militar) – Análise 

de riscos?!
– Tipo e organização do(s) atacante(s)
– Dinâmica de evolução das “armas” (exércitos de 

botnets)
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Ciber backbone – USA (1999)

http://www.riverviewtech.net/membersarea/ITbackbone.htm
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• Existe realmente motivo para nos preocuparmos 
(1)?
– Em 1982 uma conduta de gás explode na Rússia, 

devido a uma logic bomb desenvolvida pela CIA…
– Em 2006 Israel afirma que no decorrer do conflito com 

a Hezbollah,  sofreram acções de ciberguerra, usando 
hackers russos

– Em 2007 a McAfee alega que detectou vários 
ciberataques a partir da China, contra alvos na Índia, 
Alemanha e EUA

– Em Abril de 2007 ocorre o ciberataque contra a Estónia 
– há quem advogue que o governo Russo esteve 
envolvido!

– Em 2007 o governo dos EUA sofreu um ciberataque, 
no qual uma “potência estrangeira desconhecida”
acedeu a informação armazenada em diversas

Reflexões
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Reflexões

• Existe realmente motvo para nos preocuparmos (2)?
– Em 2008, durante a guerra entre a Geórgia e a Rússia (pela 

posse da Ossétia do Sul), registam-se vários ciberataques 
visando sistemas de ambas as nações

– Em 2009 foram detectados vários ciberataques coordenados 
contra vários sites governamentais, dos media e financeiros, 
nos EUA e Coreia do Sul

– Em 2009 regista-se o ciberataque (Operação Aurora) iniciado 
na China, tendo por alvo a Google

– Em 2010 o Irão sofre um ciberataque usando um sofisticado 
worm, o Stuxnet

– Em 2010, um director de uma agência central no Reino Unido 
afirma que a Inglaterra enfrenta uma “real e credível” ameaça 
de ciberataques (registando-se cerca de 1000 tentativas/mês)
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Reflexões

• Existe realmente motivo para nos 
preocuparmos (3)?
– Exceptuando alguns casos, onde estão as 

evidências dos ataques?
– Muitas notícias usam metáforas e afirmações do 

tipo “há evidências”, ou “foi utilizado”
– A grande maioria das redes críticas não estão 

ligadas à Internet
– Os riscos de Segurança da Informação são os 

mesmo; o prefixo “ciber” é um cliché (usado para 
atingir objectivos comerciais)

– Vários “cibersépticos” afirmam que a ciberguerra é
um mito urbano

Morozov, E. http://www.bostonreview.net/BR34.4/morozov.php
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Factos

• Em 2009 o presidente os EUA, Barak Obama, 
declara a “infra-estrutura digital” Americana como um 
recurso crítico

• Em Maio de 2010 o Pentágono cria o Cyber 
Command (Cybercom), dirigido pelo General Keith 
Alexander, director da NSA

“to defend American military networks and attack other 
countries’ systems”

– Mas alguns relatórios evidenciam a dificuldade em recrutar 
jovens com as competências necessárias 

• O Reino Unido criou também uma unidade especial, 
sediada no Government Communications 
Headquarters (GCHQ)

• Outros países assumem idêntica estratégia (Irão, 
Coreia do Norte, Rússia e China – segundo 
relatórios dos EUA)
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Factos

• Cyber Europe 2010 (first pan-European Cyber 
Security Exercise) – a Europa necessita de se 
preparar melhor para um cenário de ciberataques. 
(http://www.bbc.co.uk/news/technology-11726671)

• Do ponto de vista económico, segundo Kshetri os 
ciberataques são rentáveis! 
– Os recursos estão disponíveis em larga escala e a baixo 

custo (o ataque à Estónia terá custado cerca de $100k!)
– O risco percebido pelos atacantes é mínimo – acções legais 

não convencem
– As vítimas não acreditam que as agências governamentais 

tenham capacidade de resposta – e muito menos de forma 
coordenada, a nível mundial; demonstram volatilidade à
extorsão!

cdcppm PPCCBB ××+>+
Beneficio Prejuízo 

expectável
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Ataques e atacantes…

Botnet
s

Fonte: H.F. Lipson, CERT Coordination Center, CMU/DEI-2002-SR-009

Segurança Informática
Lisboa, 24 e 25 de Novembro de 2010 12



• Estão a assumir uma configuração comercial
• Uma rede de zombies pode ter vários milhares de 

computadores (uma das maiores – BredoLab -
desmantelada em 2009, chegou a ter 30.000.000 de 
zombies, com capacidade para enviar 3,6 biliões de 
mensagens/dia).

• O custo de utilização pode rondar os $5k a $7,5k, mas o 
preço tem tendência a cair (até $0,25/bot)

• Alguns estudos revelam que poderão existir mais de 5 
milhões de computadores contaminados (zombies) 
prontos a actuar!

• Há evidências de guerras entre detentores de redes, para 
se apropriarem dos computadores

• A grande maioria desses computadores não têm acesso 
em banda larga (felizmente ☺)

Redes de bots
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Redes de bots

http://www.umbradata.com/
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Redes de bots

http://www.umbradata.com/
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Redes de bots

• Servidores com capacidade C6C reconhecida, na última sema

http://www.shadowserver.org/
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Ciberdefesa

• Numa organização sob ameaça de um 
ciberataque:
– Qual a natureza e origem do ataque?
– Qual o impacto e o que farão a seguir?
– Até que ponto a missão está comprometido?
– Que defesas tenho e que são efectivas contra esta 

ameaça?
– Quais são as minhas opções e qual a melhor?
– Como posso prevenir esta ameaça, no futuro?

•• Não hNão háá respostas respostas 
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Elementos da Ciberdefesa

• Mas existem alguns princípios gerais que 
podem ajudar (por vezes até inspirados na 
guerra tradicional), com o prefixo “ciber”:
– Sensores (detecção de intrusões, monitorização)
– Situation awareness (análise de dados)
– Mecanismos de defesa (cifra, anti-vírus, 

firewalls,…)
– Comando e controlo
– Estratégia e táctica
– Educação
–– DDééfice de Ciência e Engenharia, no contexto fice de Ciência e Engenharia, no contexto 

““ciberciber””
–– EsforEsforçços de cooperaos de cooperaçção alão aléémm--fronteiras e fronteiras e 

(alguma) regula(alguma) regulaçção da Internetão da Internet

Treino é essencial
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• É necessário aprender a desenvolver sistemas 
confiáveis, a partir de componentes não 
confiáveis

• Detecção de Intrusões carece de 
melhoramentos

• Resposta a Intrusões deve ser em tempo útil e 
mais eficiente

•• Mecanismos de defesa contra DDoS Mecanismos de defesa contra DDoS 
(disponibilidade)(disponibilidade)

• Evitar inserção de código malicioso no 
desenvolvimento de software complexo

• Promover aplicação prática do trabalho científico
• Controlo efectivo da informação partilhada
• Controlar a proliferação de código “não oficial”…

como? 
19

Défice da Ciência e Tecnologia
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Cooperação internacional e 
regulamentação

• Há mais de 25 anos atrás Louis Henkin afirmava
“almost all nations observe almost all principles of 
international law and almost all of their obligations 
almost all of the time”

• Não obstante, há esforços importantes
– Modelo de legislação para o comércio electrónico 

proposto pela UNICITRAL (UN Comission on Int Trade 
Law)

– Esforços da ITU
• Organizações nacionais são pouco efectivas e 

devem procurar apoiar as dos países em 
desenvolvimento, onde a actividade é mais 
elevada (Ucrânia, Indonésia, Lituânia, Egipto, 
Roménia, Bulgária Turquia, Paquistão, 
Malásia,…) HDS (hsantos@dsi.uminho.pt) 20



Ciberdefesa é um processo 
dinâmico

Flexibilidade 
Desempenho

Segurança
CIA
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• Estratégias e táticas
– Ataques cada vez mais sofisticados (toolkits

complexos; técnicas evasivas e furtivas; e 
multifacetados)
Desenvolver defesas adequadas é um desafio enorme

– Mecanismos de defesa igualmente complexos e de 
difícil manuseamento

• E1: Promover os mecanismos de deception
– Honeypots e Honeynets
– Em 2007, o FBI lançou a operação “Bot Roast”, com a 

qual conseguiu desmantelar diversas botnets
– Consciencialização dos utilizadores da Internet, 

relativamente aos perigos de uma utilização 
irresponsável

22

Ciberdefesa - estratégias
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Ciberdefesa - estratégias

• E2: Recorrer a “jogos de estratégia” para 
desenvolver competências, eventualmente 
usando simuladores e modelos
– Jogos de guerra são fonte de referência, mas…

• Os efeitos das armas físicas são previsíveis, enquanto as 
“armas” no ciberespaço são multidimensionais e os efeitos 
não são lineares

• Os ataques da guerra física ocorrem à uma velocidade 
perceptível pelo homem, enquanto no ciberespaço 
ocorrem à “velocidade da luz”

• Na guerra física as manifestações são claras, o que não 
acontece no ciberespaço
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Ciberdefesa - estratégias

• Defense in Depth: é uma estratégia comum utilizada para proteger sub-redes

Software Security Solutions Layered Security Model ™
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Ciberdefesa - tácticas

• Que medidas de controlomedidas de controlo (ou mecanismos de segurança) 
podem ser preconizadas?
– Controlo de acesso – C I A

• Utilizadores
• Redes
• Aplicações
• Físico

– Antivírus e variantes – C I A
– Detecção de intrusões – C I A
– Criptografia, assinatura digital, certificados digitais – C I 
– Backups e respectivo armazenamento – I A
– Recuperação de desastres – A
– Redundância (dados e serviços) – A 
– Verificadores de consistência – I 

Normas e 
Guias de boas 

práticas
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Ciberdefesa - tácticas

• Tecnologias mais usadas:
– Anti-Vírus – 97%
– Firewalls – 94%
– Virtual Private Network (VPN) – 85%
– Anti-Spyware/Adware – 80%
– Cifra (dados em trânsito) – 71% (↑)
– Detecção de Intrusões (IDS) – 69%
– Ferramentas para gestão de vulnerabildades e 

patch – 65%
– Filtragem web/URL – 61%
– Firewalls ao nível da aplicação – 53% (↑)
– ...
– PKI – 36%
– Smart cards e outros dispositivos para OTP –

36%
– Soluções NAC integradas – 34% (↑)
– Ferramentas específicas para virtualização –

29%
– Específico wireless – 27% (↓)
– Biometrias – 23%

Eficiência?!

Fonte: CSI Computer Crime & Security Survey, 2008
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Ciberdefesa - tácticas

• De-Militarized Zones and 
Screened Subnets
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Ciberdefesa - Treino

• Cyber Defense Exercise (CDX)

(Patriciu, 2008)

• Orientado aos 
ataques
• Orientado à defesa
• Híbrido

• Orientado aos 
ataques
• Orientado à defesa
• Híbrido

• Defensor
• Sistema alvo
• Infra-estrutura
• Atacante

• Defensor
• Sistema alvo
• Infra-estrutura
• Atacante
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Conclusões

• Muitos conceitos ainda mal definidos
• Há muitas semelhanças com os mecanismos de 

segurança convencionais
– Mas o ciberespaço apresenta características muito 

próprias
– Conjunto de ameaças mais alargado (DoS e botnets)

• Muitas tecnologias de segurança carecem de 
melhoramentos

• Educação é essencial
•• Muitos governos estão a levar a ameaMuitos governos estão a levar a ameaçça muito a a muito a 

sséério, mas não existe uma verdadeira rio, mas não existe uma verdadeira 
cooperacooperaçção internacional ão internacional 
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Obrigado pela vossa atenção. 
Questões?

DSI/UM&AM © 2010 30



Bibliografia

• Pfleeger, Charles P., Pfleeger, Shari L., “Security in Computing”, Fourth 
Edition, Prentice Hall PTR, 2006.

• Kaufman, C., Perlman, R., and Speciner, M., “Network Security: Private 
Communication in a Public World”. Second ed., Prentice Hall PTR, 2002.

• Zúquete, A., “Segurança em Redes Informáticas, 3ª ed.”, FCA – Editora 
Informática, 2010.

• C. Douligeris and D. N. Serpanos, “Network Security: Current Status and 
Future Directions” Wiley-IEEE Press, 2007.
http://www.ebook3000.com/Network-Security--Current-Status-and-Future-Directions_22046.html

• Cole, E., R. Krutz, and J.W. Conley, “Network Security Bible”. Wiley 
Publishing, Inc. 2005

• Patriciu, V. and Furtuna, A. C. 2009. Guide for designing cyber security 
exercises. In Proceedings of the 8th WSEAS international Conference on 
E-Activities and information Security and Privacy (Puerto De La Cruz, 
Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14 - 16, 2009

• Saydjari, O. S. 2004. Cyber defense: art to science. Commun. ACM 47, 3 
(Mar. 2004), 52-57. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/971617.971645

• NIST Computer Security Division 893 and CSRC Home Page, 
http://csrc.nist.gov/

• http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare
• ...




