
  

FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise de botnet utilizando plataforma de simulação com 
máquinas virtuais visando detecção e contenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo  
2010 



  

FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise de botnet utilizando plataforma de simulação com 
máquinas virtuais visando detecção e contenção 

 
 
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada à Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutor em 
Engenharia Elétrica. 
 
 
Área de Concentração:  
Sistemas Eletrônicos 
 
Orientador:  
Prof. Dr. Sérgio Takeo Kofuji 
 
Co-orientador:  
Prof. Dr. Edward David Moreno Ordonez 

 
 

 
 
 
 
 

São Paulo  
2010 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dedicatórias 
 

 

À minha avó Ana Teixeira Muzzi (in memoriam), pelo apoio para lutar pelos meus 
objetivos e sonhos, pelo carinho de mãe. À minha tia Dirce Teixeira Muzzi, pela ajuda, 
apoio, carinho e apoio nos momentos difíceis. À minha prima Walderez Nunes Barreto 
(in memoriam), pela ajuda, carinho, companheirismo e apoio nos momentos difíceis 
da minha vida. Estar aqui significa muita luta e trabalho. Muito obrigado por tudo que 
vocês me ensinaram. 
 
Ao Mario pela ajuda, apoio e compreensão. Ao meu amigo Brad (in memoriam), pelo 
companheirismo. 
 
À Cristiana Cândido, pelo apoio para iniciar o doutorado e por ter feito parte da minha 
vida.  
 
À minha irmã, Fabiana. Tenho orgulho dessa mulher. Quantas vezes já conversamos 
e falamos sobre a vida. 
 
Aos meus queridos sobrinhos Guilherme e Gabriel, pelos momentos de alegria, apoio 
e por estarmos sempre juntos nos momentos felizes e tristes.  
 
Ao meu cunhado Geofredo, pelo apoio e amizade. 
 
À minha mãe e ao meu pai Dirceu Teixeira Muzzi (in memoriam), que me ajudaram, 
desde a infância. 
 
À minha amiga Balá, pela ajuda, conselhos, companheirismo e compreensão.  
 
Ao Edson Pereira, pelo apoio e ajuda.  
 
Ao meu caro amigo Paulo Henriger Trevisan (in memoriam), pelo apoio, 
companheirismo, ajuda e compreensão nos momentos difíceis.  
 
Ao meu amigo Jefferson Soldera, pelo apoio, companheirismo, ajuda e compreensão 
nos momentos difíceis. 
 
Aos meus grandes mestres Prof. Dr. Sérgio Takeo Kofuji e Prof. Dr. Edward David 
Moreno Ordonez. 
 
Agradeço muito a Deus 

 



  

Agradecimentos 
 

 

Agradeço primeiramente ao meu orientador, Prof. Dr. Sérgio Takeo Kofuji, que me 

incentivou, orientou e apoiou.  

 

Ao meu co-orientador, Prof. Dr. Edward David Moreno Ordonez, que me incentivou, 

orientou e apoiou. 

 

Aos meus amigos Cesar e Fábio, passamos muitas coisas juntos, falávamos sobre 

projetos, sobre a vida, sobre objetivos. 

 

Aos colegas da Design House LSI-TEC, sinto-me honrado por ter feito parte da 

equipe.  

 

Aos professores, fui um privilegiado por ter tido professores notórios, que 

influenciaram diretamente na minha formação como pessoa, cidadão e na minha 

carreira profissional. 

 

Aos amigos e parceiros de jornada na pós-graduação, Marco Quirino e Marcelo 

Teixeira de Azevedo, pela ajuda, amizade, companheirismo. 

 

Ao pessoal do grupo de pesquisa do LSI-TEC. 

 

Ao pessoal da secretaria.  

 
 

Agradeço sempre a Deus, pela ajuda e sua infinita misericórdia e bondade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Não desista nunca. (Grande Mestre) 
 
 

Há um tempo determinado para todas as coisas. 
(Eclesiastes 3:1-8) 

 
 



  

Resumo 
 

 

As redes de computadores e a internet são ambientes cada vez mais complexos e 
surgem a cada dia novos serviços, usuários e infraestruturas. A segurança e a 
privacidade da Informação tornam-se fundamentais para a evolução desses 
ambientes. O anonimato, a fragilidade da segurança e outros fatores muitas vezes 
estimulam indivíduos mal-intencionados a criarem ferramentas e técnicas de ataque 
a sistemas computacionais, resultando em prejuízos de diversas naturezas. A 
internet cresceu muito nos últimos anos e junto com esse crescimento surgiram novas 
ameaças, por exemplo, as botnets. Botnet é uma rede formada por bots (robôs), que 
tornam o computador da vítima infectado e monitorado por agente externo. O grande 
problema das botnets é que podem ser usadas por grupos mal-intencionados para 
promover ataques, com efeito prejudicial às pessoas, entidades, organizações e 
nações. Todavia, apesar de uma grande quantidade de estudos realizados pela 
comunidade de segurança nos últimos anos, há necessidade de mais estudos sobre o 
comportamento, propagação e contenção, até pelo fato de haver uma grande variação 
de métodos de infecção e propagação nesse tipo de ataque. Nesse contexto, esta 
tese analisa o comportamento da botnet Rxbot e implementa serviços de segurança, 
como IDS, regras de filtro de pacotes, para analisar e conter a propagação das 
botnets. É utilizada para análise uma plataforma de simulação, utilizando máquinas 
virtuais que provêem um ambiente com sistema operacional Windows. As principais 
contribuições são a detecção e contenção da propagação da botnet utilizando 
diversos serviços de segurança e análise da propagação dos pacotes do tipo SMTP, 
por meio da utilização da plataforma de simulação. 

 
Palavras-chave:  Botnet. Máquina virtual. Simulação. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 

 

Computer networks and the Internet are increasingly complex and new services, 
users and infrastructure appear every day. The security and privacy of information 
become critical for the evolution of these infrastructures and services. The anonymity, 
the fragility of security, and other factors often encourage the mal- 
intentioned persons to create tools and techniques to attack computer systems, 
resulting in losses of various kinds. The Internet has grown in recent years and along 
with this growth come new threats, such as botnets. Botnet is a network of bots 
(robots) that make the victim's computer become infected and monitored or controled 
by an external agent. The big problem of botnets is that they can be used by groups 
to promote malicious attacks, with detrimental effect to people, groups, organizations 
and nations. However, despite a large amount of studies conducted by the security 
community in recent years, there is need for further studies on the behavior, spread 
and containment, due to variation of methods of infection and spread in such 
attacks. In this context, this thesis analyzes the behavior of botnet Rxbot and 
implements security services such as IDS, packet filter rules, to analyze and contain 
the spread of botnets. A simulation platform with virtual machine, providing Windows 
operating system environment is used. The main contributions are the detection and 
containment of the spread of botnet using various security services and propagation 
analysis packages like SMTP by using the simulation platform. 

 
Keywords:  Botnet. Virtual machine. Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Com o aumento do número de computadores, têm surgido ameaças de 

segurança e várias modalidades de crimes digitais, como o ciberataque e a 

ciberguerra. Recentemente aconteceram tentativas de ataque do tipo ciberguerra 

contra os países Irã e China [1]. No Irã, sistemas informáticos de dezenas de 

indústrias foram atacados por um vírus denominado Stuxnet1, que segundo alguns 

especialistas ocidentais poderia ter sido projetado para tentar frear o programa nuclear 

iraniano [1].  

No contexto de ciberguerra, portanto, há uma crescente preocupação com a 

segurança dos sistemas cyber-physical (CPS), os quais são uma combinação de 

sistemas computacionais e elementos físicos [2], estando cada vez mais presentes no 

dia a dia das pessoas. Os CPSs podem ser encontrados em diversas áreas, como a 

automotiva, processos químicos, engenharia civil, entre outras. 

Esta tese aborda em específico as botnets, um dos tipos modernos de ameaça 

à segurança de sistemas computacionais. Botnet é uma rede formada por bots 

(robôs), que tornam o computador da vítima infectado e monitorado por agente 

externo. O computador da vítima responde aos comandos enviados pelo atacante, 

também conhecido como botmaster. Dessa forma, o botmaster consegue o controle 

do computador infectado para fins ilícitos, como a prática de outros ataques: DDoS 

(Distributed Denial-of-Service), roubo de senhas, envio de spam, entre outros [3].  

Para que seja possível detectar e conter esses tipos de ameaças, é necessário 

conhecer novos mecanismos de segurança e aspectos da rede infectada pela botnet. 

Assim, é preciso que se tenha uma plataforma escalável, uma vez que a botnet é 

formada por um grande número de computadores infectados. Há de se acrescentar 

que o ciberataque usando botnets está aumentando [3], sendo, portanto, importante 

compreender o funcionamento das bonets e das técnicas empregadas por aqueles 

que as utilizam. 

                                                 
1 Stuxnet é um worm de computador específico do sistema Windows, para atacar o sistema de 
controle industrial SCADA.  
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Atualmente, a maioria dos computadores utiliza o sistema operacional 

Windows, o qual apresenta diversas vulnerabilidades que propiciam a facilidade de 

propagação das botnets [4]. Assim sendo, nesta pesquisa serão utilizadas máquinas 

virtuais com sistema operacional Windows. A finalidade do uso de máquina com esse 

sistema operacional é simplesmente a simulação de um ambiente real permitindo a 

escalabilidade. 

 

 

1.1 Motivação e Justificativa 

 

 

Atualmente as botnets se tornaram uma grande ameaça para os 

computadores conectados à internet; uma botnet é composta de milhares ou milhões 

de hosts controlados por um elemento conhecido como botmaster, Verifica-se que 

há cerca de 600 milhoes de computadores conectados à internet e cerca de 150 

milhoes, um quarto, participam de uma botnet [5].  

Conhecida como botmaster. Verifica-se que há cerca de 600 milhoes de 

computadores conectados à internet e cerca de 150 milhoes, um quarto, participam 

de uma botnet. 

 

 

O risco de ocorrer um ciberataque, ciberterrorismo, ciberguerra e ataque a 

sistemas ciberfísicos é grande. Sendo assim tornam-se importantes mecanismos de 

segurança para analisar o comportamento das botnets e conter ataques. 

As botnets realizam alguns tipos de ataque, como DDoS, e o alvo dos ataques 

pode ser: 

 

� Empresa; 

� Usina Nuclear; 

� Usina Hidrelétrica; 
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� Provedor; 

� Redes de informação de emergência, tais como: polícia, bombeiro e 

pronto-socorro;  

� País ou Nação. 

Existem muitos outros alvos que são focos de atuação dos ciberterroristas, 

pois as possibilidades são imensas e cada vez mais a sociedade é dependente dos 

sistemas computacionais e da internet. 

A maioria tem conexão com a internet e também está interligada em rede, 

sendo assim possível explorar vulnerabilidades e o acesso não autorizado pode 

invalidar e até mesmo paralisar toda a infraestrutura de um país, bloco ou aliança de 

países. 

Durante a produção deste estudo, verificou-se a existência de uma coleção de 

referências (artigos, dissertações) tratando do tema baseado em botnet. Trabalhos 

recentes discutem parte da segurança, sendo que alguns desses estudos são 

focados somente em elementos de segurança, tais como: antivírus, firewall e outros. 

Contudo, não se trata de um vasto material sobre o assunto, por se tratar de um 

tema novo.  

Nesse contexto, este trabalho propõe uma plataforma escalável de análise de 

botnet para examinar a propagação e a comunicação das botnets; e, ainda, analisar 

a propagação das botnet e conter seu crescimento, no ambiente de internet, que por 

definição é um ambiente complexo, composto por diversos componentes. 

Considerando todos esses fatores e a complexidade da internet, justifica-se a 

importância do estudo da propagação e comunicação da botnet em uma plataforma 

escalável de análise. 

 Dessa forma, realizar a análise da propagação das botnets permite 

investigar, mitigar, conter e propor alternativas. É possível analisar o ciclo de vida da 

botnet e conter a propagação / disseminação. 
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1.2 Objetivos  

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral dessa tese é realizar uma análise do comportamento da botnet 

por meio de uma plataforma escalável de simulação e prover mecanismos de 

detecção, contenção da propagação e comunicação. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

 

�  Prover uma plataforma escalável de análise das botnets; 

� Prover uma técnica de mitigação e contenção de ataque por meio do 

roteador; 

� Identificar a botnet por meio do nó C&C. 

 

  

1.3 Metodologia Geral 

 

 

 O trabalho foi dividido em etapas que percorrem desde definições, conceitos 

básicos, revisão sistemática de trabalhos correlatos até a identificação da 

problemática, implementações e contribuições da tese. A seguir, a estrutura da 

metodologia adotada que levou às contribuições deste trabalho: 

 

1. Busca do tema:  segurança de informações é uma área que se torna importante 

atualmente não apenas nas esferas acadêmicas e profissionais, mas também no 
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dia a dia de pessoas comuns que utilizam sistemas computacionais em 

atividades de negócios, entretenimento, comunicação, entre outras aplicações. 

Por isto, nesse contexto, muitas soluções precisam ser criadas ou evoluídas, o 

que permite explorar e criar novos conceitos e aplicações e metodologias. O 

tema selecionado envolve a criação de uma plataforma escalável de análise do 

comportamento das botnets.  

2. Revisão sistemática:  foi uma revisão planejada para responder a um conjunto 

de perguntas específicas para identificar, selecionar e avaliar criticamente os 

estudos, e para coletar e analisar os dados desses estudos incluídos na revisão. 

A revisão feita neste trabalho (capítulo 2) ajudou a responder às questões em 

destaque na sequência: 

 

• Existem metodologias para criação de plataforma escalável para análise 

das botnets? 

• Existem metodologias para análise da propagação das botnets? 

• Quais os principais desafios nessa área? 

 

3. Definição do problema:  com base na revisão sistemática (ver capítulo 2), pode-

se observar que muitas metodologias de análise das botnets abrangem um 

número limitado de aplicações. Diante disso, a problemática que foi explorada 

nesta tese envolve a criação de uma plataforma escalável para análise das 

botnets a fim de analisar o comportamento referente à propagação e 

comunicação das botnets.  

4. Solução proposta:  implementar uma plataforma escalável para análise do 

comportamento das botnets e analisar os dados coletados referentes à 

propagação e comunicação. 

5. Implementação e casos de uso:  A XnetSim proposta foi implementada 

utilizando máquinas virtuais. Foram criadas aplicações específicas para cada 

uma das versões, e testes e análises foram realizados (ver capítulos 4 e 5). Uma 

plataforma escalável de análise foi criada, possibilitando analisar a eficiência das 

regras de detecção e contenção (ver capítulo 6).  
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6. Métodos utilizados: 

 

� Estudo e compreensão do problema e do domínio através do levantamento 

e leitura de referências relacionadas à botnet; 

� Criação de uma plataforma escalável de análise de botnet para análise da 

propagação e comunicação;  

� Estudo da botnet RxBot para verificar seu funcionamento e métodos de 

propagação e ataques;  

� Utilização da plataforma de análise do comportamento da botnet para 

mitigação, identificação e contenção de propagação e ataques, e análise do 

padrão de comportamento;   

� Utilização de máquina virtual e sistema operacional livre, para prover uma 

plataforma utilizando software livre;  

� Criação de uma infraestrutura escalável de internet utilizando máquinas 

virtuais para a análise e estudo do comportamento das botnets, 

empregando sistemas operacionais Windows e Linux, roteadores utilizando 

sistema operacional Linux, IDS utilizando Snort, e servidor IRC utilizando 

sistema operacional Linux; 

� Criação de um pseudousuário para efetuar a contaminação do computador 

a partir do bot, simulando um usuário clicando no arquivo rBot.exe; 

� Simulação de infecção utilizando diversos parâmetros, sistema operacional 

contendo firewall, antivírus, atualização do sistema operacional e 

pseudousuário para fazer a contaminação. Simulação de uma plataforma de 

análise e estudo das botnets utilizando máquinas virtuais e diversos 

sistemas operacionais minimalistas em cada máquina virtual, como, por 

exemplo, VMware, VirtualBox, Wine;  

� Implementação de roteadores com IDS para captura de pacote contendo o 

bot; 

� Bloqueio de computador contaminado pelo bot utilizando análise de log do 

IDS e regras de firewall;  
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� Realização de análise social utilizando envio de e-mail e confirmação de 

click do usuário no link para realização de análise de dados estatísticos 

sobre quem poderia ser contaminado ou não pelo usuário;  

� Efetuar ataques coordenados utilizando várias máquinas virtuais, fazer a 

interceptação do ataque usando ferramentas de análise de pacote, e 

bloquear o ataque utilizando IDS e regras de filtro de pacote (Iptables). 

 

 Para alcançar os objetivos propostos nesta tese, foram realizadas as seguintes 

atividades: 

  

i. Alguns trabalhos correlatos podem ser vistos no capítulo 3, sendo eles o 

cluster da Sandia [6], que faz a análise com comportamento das botnets, e 

o Simulador BoNeSi [7]; 

ii. Foram utilizadas máquinas virtuais para ter um ambiente confinado e seguro 

sem interferir no sistema operacional do computador real; 

iii. Foram sincronizados os horários dos computadores e por consequência dos 

sistemas operacionais utilizando NTP – foi necessário direcionar para um 

servidor para manter os horários dos sistemas operacionais sincronizados 

para executar as máquinas virtuais;   

iv. Foi utilizada a análise de log do Snort para coletar dados como data e hora, 

origem e destino, referentes à contaminação pelo bot;  

v. Foi efetuado monitoramento da comunicação do protocolo IRC entre os bots 

e o botmaster (C&C), utilizando ferramentas de Sniffers; 

vi. Foi efetuado ataque do tipo DDoS e analisado o comportamento da rede 

como um todo e o comprometimento da rede;  

vii. Foi implementado IDS utilizando Snort nos roteadores; 

viii. Foram implementadas regras de filtros de pacote para contenção flexível 

utilizando regras de pacote, DROP, limite de taxa e redirecionamento; 

ix. Foi utilizada rede local (LAN) na plataforma escalável; 
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x. Foi utilizado um computador com processador Intel modelo I7 860 com 16 

Gbytes de memória RAM e com 500 Gbytes de Hd; 

xi. A comunicação entre as máquinas virtuais foi realizada utilizando rede local 

(LAN). 

 

 

1.4 Organização da Tese 

 

Os demais capítulos da tese são apresentados a seguir: 

No capítulo 2  são detalhados os aspectos principais de redes sociais, botnets 

e seus mecanismos de propagação. Selecionando softwares open source, é possível 

verificar tanto o comportamento dessas botnets na prática, através do uso de 

ferramentas de captura de pacotes, quanto o funcionamento das redes sociais. Nesse 

capítulo, são apresentados também os trabalhos correlatos sobre modelos de análise 

do comportamento das botnets. 

No capítulo 3  são apresentados conceitos e tipos de máquinas virtuais, assim 

como uma análise das máquinas virtuais e emuladores. 

No capítulo 4 , sobre plataforma escalável para análise da botnet, demonstra-

se os detalhes do XnetSim e a arquitetura utilizando máquinas virtuais, roteadores, 

C&C. 

No capítulo 5  é analisado o comportamento da propagação de uma botnet,  

detecção do bot pelo IDS, comunicação entre o bot e o C&C, pseudousuário e análise 

social. 

No capítulo 6  são apresentados os resultados do comportamento da botnet; 

resultados referentes à propagação por meio do protocolo SMTP; e resultados 

referentes ao ipscan por meio dos bots.  

No capítulo 7  podem ser verificados os resultados da utilização das máquinas 

virtuais, como a ocupação de memória RAM utilizando diversas máquinas virtuais, 

dimensionamento para verificação da ocupação. 

Finalmente, no capítulo 8 , são apresentadas as conclusões, principais 

contribuições, limitações do trabalho e possíveis trabalhos futuros. 
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2 CONCEITOS DE BOTNETS  
 

 

Neste capítulo, são apresentados conceitos de botnets e alguns dos trabalhos 

que se destacaram na revisão sistemática como fortes correlatos a esta tese.  

 

 

2.1 Botnet  

 

Botnets são redes de computadores que foram infectadas e estão sob o 

controle de um hacker [8]. As redes de botnet são usadas para enviar spam e roubar 

senhas bancárias on-line e incluir milhões de “zumbis” em máquinas de todo o mundo. 

Botnet é um conjunto de computadores interligados que são controlados pelo 

botmaster e também podem ser controlados a distância, sem que o usuário tenha 

autorizado [8]. 

O nome “bot” significa robô e “net” é a abreviação de network, ou seja, é um 

robô que executará suas ações em rede por meio de comandos enviados 

remotamente pelo botmaster. O bot, uma vez instalado no computador, poderá ter o 

controle do computador. 

Segundo Zhu et al. [9], botnet é uma coleção de software robôs que funcionam 

em computadores host de forma autônoma e automaticamente, controlados 

remotamente por um ou vários invasores. 

Com o aumento dos ataques utilizando ferramentas e botnets na internet, 

muitos atacantes estão utilizando botnets para executar ciberataques. Botnet é um 

tipo de rede que contém códigos maliciosos chamados de bots. O atacante utiliza o 

computador de forma ilegal com a intenção de controlar outros computadores que por 

meio do bot instalado se torna um computador zumbi. Milhares de computadores 

estão infectados com algum tipo de bot e podem ser conectados remotamente e 

controlados pelos atacantes [3,10,11]. 

 De acordo com Sacchetin et al. [8], a botnet pode ser usada para efetuar um 

ataque DDoS contra uma vítima, sendo que a infecção pode ocorrer por meio de um 
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malware. O computador é infectado por meio de recebimento de e-mail com anexo, ou 

de downloads de programas com código malicioso, ou ainda por meio de atualização 

do sistema operacional ou aplicativos baixados de sites não seguros. Como exemplo, 

muitos websites da Coreia sofrem ataques DDoS provocando atraso no acesso desde 

2007 [8]. 

Na Figura 2.1, pode-se observar o controle das botnets ocorrendo pela porta 80 

utilizando o protocolo HTTP e redes P2P (Peer-to-Peer); também é possível visualizar 

o controle por meio do protocolo IRC. 

 

 

Figura 2.1 – Controle e comando através da porta 80 [8] 

 

       

Segundo Zhu et al. [9], Na fase inicial da infecção, o invasor explora as 

vulnerabilidades do sistema alvo para executar o software do bot. 

Na injeção secundária, o bot executado nos hosts infectados recebe comandos 

do botmaster por meio da rede de comando e controle. Em seguida, automaticamente 

realiza qualquer atividade maliciosa secundária e pode espalhar-se, inclusive, aos 

“companheiros” mais vulneráveis. 

Ocasionalmente, são enviados relatórios para o botmaster para manutenção e 

upgrades. Botnets podem usar uma variedade de métodos para explorar a infecção 

inicial e uma variedade de protocolos de comunicação e arquiteturas para as fases 

restantes, incluindo o IRC, HTTP e P2P [9]. Em termos gerais, no entanto, certos 

comportamentos, tais como: infecção sem que o usuário saiba, conexão com o 
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botmaster, captura de dados do usuário e controle do botmaster da máquina zumbi 

infectada, são comuns a todas as botnets [9]. O estudo e a detecção de tais 

comportamentos da botnet utilizando plataforma escalável são o foco deste trabalho. 

As atividades maliciosas incluem desde o uso de keylogger, screenlogger, 

enviando os dados capturados do teclado e da tela para o botmaster. Ocorre também 

o controle do computador zumbi infectado com o bot, sendo possível executar 

programas, efetuar downloads, enviar e-mails e fazer scan em outros computadores a 

partir do computador infectado. 

É possível que a máquina infectada com o bot efetue updates a partir de links e 

downloads de programas, sem que o usuário do computador zumbi infectado saiba.  

Botnet envolve uma estrutura complexa e sua detecção ocorre de acordo com 

o seu padrão de comportamento.   

Nesta tese é possível verificar como os bots propagam-se na rede, formando 

uma botnet e efetuam a análise das chamadas remotas e ataques DDoS, e verificar 

como ocorre a contaminação. Sendo assim, é possível analisar o perfil de propagação 

na rede e o perfil de ataque, o que torna possível a verificação do comportamento dos 

bots em ambiente controlado. O comportamento das botnets pode mudar com o 

tempo, sendo importante a análise de comportamento para verificar tais mudanças.  

Existem vários tipos de bots, sendo possível citar o RxBot, Agobot, SDbot, 

Spybot, GtBot e EggDrop [8]. 

A infecção pode ocorrer por algum repositório que contenha um malware. O bot 

conecta-se por um ou mais canais a um servidor de IRC e espera por comandos [12]. 

Segundo Barbato e Montes [12], o processo de construção de uma botnet tem uma 

sequência lógica:  

 

1. O controlador envia um comando “log in” sobre o canal IRC; 

2. O controle usa o bot para conectar as redes, selecionando uma faixa de IP; 

3. A informação obtida através de ipscan pode mostrar as vulnerabilidades do 
sistema para um futuro ataque; 

4. O controle usa o bot para atacar sistemas vulneráveis, enviando comandos 
via canal de IRC; 
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5. Se o ataque for bem-sucedido, o bot se propagará para outros 
computadores; 

6. O novo bot instalado tenta conectar no servidor de IRC, completando o 
ciclo. 

 

Um ataque pode comprometer e controlar um número de máquinas para enviar 

spam, iniciar ipscan na rede e ataque, capturar teclas digitadas (keylogger) e manter 

um repositório de malware [8]. 

Botnet em geral tem os seguintes objetivos [8]: 

 

Coleção de informações: alguns bots têm habilidade para capturar teclas 

digitadas no teclado, pontos da tela quando foi clicado o botão do mouse, arquivos, 

tráfego da rede, e obter dados armazenados. Essas habilidades podem ser usadas 

para capturar informações sobre cartão bancário ou cartão de crédito, informações 

sobre estratégias comerciais de documentos obtidos com o intuito de favorecer um 

concorrente etc; 

Ataque distribuído de negação de serviço (DDoS): botnets são usadas para 

lançamento de ataques do tipo inundação ICMP ECHO, TCP ou UDP, esgotando 

assim os recursos e parando o serviço ou servidor, em um computador-alvo; 

Encaminhamento de spam : e-mails não solicitados (spam) podem ser 

efetivamente distribuídos com maior cobertura, usando botnet; 

Repositório malware : os controladores de botnets precisam de recursos para 

manter as ferramentas disponíveis. Para esse fim, algumas máquinas são usadas 

como repositórios; bots clientes têm sido observados acessando e fazendo download 

de malware a partir de servidores FTP e HTTP. Colocar essas ferramentas em várias 

máquinas garante a disponibilidade, mesmo que alguns bots sejam perdidos; 

Conteúdo ilegal: botnets podem ser usadas para armazenamento ilegal de 

conteúdo, como de sites que sofreram phishing, e de outras informações, por 

exemplo, arquivos, documentos, número de cartão de crédito e pornografia; 
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Anonimato: quando várias máquinas em todo o mundo são utilizadas como 

pontes para acessar um host comprometido, é muito difícil realizar um rastreamento e 

identificar o invasor real ou botnet controlador [8]. 

Zhaosheng Zhu et al. [9] sugerem que há quatro fases de criação e 

manutenção de botnets, conforme se observa na Figura 2.2. 

          

1. Infecção inicial; 

2. Infecção secundária; 

3. Atividade maliciosa; 

4. Manutenção e upgrade. 

 

Na Figura 2.2 pode-se verificar as quatro fases de criação e manutenção de 

botnets. Na primeira fase a infecção pode ocorrer por meio de arquivos anexos e 

abertos, na segunda fase o arquivo infecta o computador, na terceira fase o bot se 

comunica com o botmaster e na quarta fase o botmaster envia comandos para o bot. 

 

 

 

erto 

 

                                         

 

    1                          2                           3                              4 

Figura 2.2 – Fases da criação e manutenção de botnet [13] 

 

A infecção secundária ocorre através da execução do bot por meio de 

comandos remotos do botmaster, então o computador recebe comandos do botmaster 

que controla o computador remotamente [13]. 

Infecção peer, 
código malicioso 
Website, arquivos 

atachados etc. 
 

Botmaster, direto ou via 
peers. 

Computador 
proprietário ou rede 

peers. 
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Em seguida, de forma autônoma, realiza quaisquer atividades maliciosas e 

infecções secundárias, inclusive espalhando-se para os hosts mais vulneráveis; e, 

ocasionalmente, são enviados relatórios para o botmaster para manutenção e 

upgrades. 

As botnets usam uma variedade de métodos de comunicação para explorar a 

infecção inicial, que pode ocorrer com uma variedade de protocolos que podem ser 

usados para a comunicação P2P (Figura 2.3).  Em termos gerais, no entanto, certos 

comportamentos são comuns a todas as botnets [3]. 

A botnet utiliza técnicas para ocultar um bot em uma máquina que o hospeda, o 

bot pode ocultar o comportamento da sua rede de botnets, exceto para explorar cada 

host e roteador em uma rede [13]. 

 

Figura 2.3 – IRC arquitetura botnet baseada em IRC [13] 

 

 

2.2 Ameaças Botnet   

 

Botnets são utilizadas por atacantes para uma ampla variedade de atividades 

nefastas, as quais podem ser divididas em três categorias [14]: 1) largura de atividade 

orientada, 2) abuso de proxies e 3) poder de computação: 

 

1) O uso de botnets é distribuído na coordenação de negação maciça de 

ataques de serviço [15], onde um grande número de bots, simultaneamente, 

pode desenvolver um comportamento de navegação na web para esgotar 

os recursos de um alvo específico. Outra alternativa é no lançamento de 

vírus e worms. Como exemplo pode-se citar que, em 2004, o worm Witty 
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comprometeu quase todas as máquinas vulneráveis em quarenta minutos 

depois de ser lançado a partir de vários pontos simultaneamente por uma 

botnet [16]. 

2) As botnets têm sido muito utilizadas para fornecer os spammers com 

endereços, cavalos de Troia, endereços de IP e disseminação massiva 

através de spam [17]. Também são utilizadas em fraudes [18] com a 

instalação de adware [17], e também na instalação de keyloggers ou 

spyware para roubar informações pessoais das vítimas [19]. 

3) As botnets podem ser usadas em supercomputadores distribuídos por 

invasores que desejam quebrar chaves criptográficas [13,14]. Quebrando a 

criptografia é possível extorsão e roubo de identidade. Todas essas 

ameaças podem ser auxiliadas pelo uso de botnets. Stewart [20] mantém 

uma lista de botnets históricos, utilizados também na comercialização, e 

disponibiliza um manual de como criar e mantê-los para que possam ser 

corretamente utilizados [13]. 

Na Tabela 2.1, pode-se ver algumas das maiores botnets, número de bots que 

compõe uma botnet e spam enviados [13,20]. 

Tabela 2.1 – Lista parcial das maiores botnets [13,20] 

Nome Nº computadores 
com bots  

Capacidade envio 
spam  

Apelidos 

Conficker 10.000.000 10 bilhões/dia 
DownUP, 

DownAndUP 

Kraken 495.000 9 bilhões/dia Kracken 

Srizbi 450.000 60 bilhões/dia Cbeplay, Exchanger 

Bobax 185.000 9 bilhões/dia Bobic, Oderoor 

Rustock 150.000 30 bilhões/dia RKRustok, Costrat 

Cutwail 125.000 16 bilhões/dia Pandex, Mutant 

Storm 85.000 3 bilhões/dia Nuwar, Peacomm 

Grum 50.000 2 bilhões/dia Tedroo 

Onewordsub 40.000 ? ? 

Mega-D 35.000 10 bilhões/dia Ozdok 

Nuckypt 20.000 5 bilhões/dia Loosky, Locksky 

Wopla 20.000 600 Milhões/dia Pokier, Slogger 

Spamthru 12.000 350 Milhões/dia Spam-DComServ 
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Segundo Banks e Stytz [21], uma das áreas mais desafiadoras é a simulação 

de rede de bot (botnets) e seus efeitos sobre as redes e sistemas 

informáticos. Botnets são um novo tipo de malware, um tipo que é mais poderoso e 

perigoso do que qualquer outro tipo de malware. Para fazer avançar o estado da arte 

para a compreensão de botnet, a modelagem e a simulação podem ser ferramentas 

de valor inestimável. No entanto, essas ferramentas devem fornecer o benefício 

máximo, e os modelos devem ter um padrão para o seu funcionamento, para que 

modelos que capturam todos os aspectos do seu comportamento sejam flexíveis o 

suficiente para representar todo tipo de bot e as variações no seu funcionamento. 

Visto que botnets têm toda a internet como o seu domínio de operação, sua 

modelagem tem sido um desafio, que tem dificultado o desenvolvimento de padrões 

para a modelagem e propagação da botnet. 

 

 

2.3 Detectando Botnets  

 

 

Os especialistas em segurança dificilmente têm como analisar as botnets 

devido à natureza da internet: o desafio é internacional em relação às questões 

jurídicas que podem impedir a acusação. O Computer Emercency Response Team 

(CERT), em vários países, lida com relatórios de incidentes [22]. O CERT é o 

responsável funcional por fornecer informações para aplicação da lei e ajudar a 

responder aos ataques.  

O segundo problema é o vasto número de hosts comprometidos na internet. 

Mesmo que a botnet C&C esteja off-line, os computadores infectados ainda podem 

ser recrutados para a botnet seguinte.  

O terceiro problema é a detecção e geração de relatórios. A maioria das 

botnets não é detectada por causa de vigilância insuficiente, e poucas pessoas sabem 

como denunciar uma botnet. O mais rápido, barato e eficaz é poder reforçar a guerra 

contra as botnets e ensinar as pessoas como identificar e relatar. Isso forma um 

programa de vigilância para a internet, para torná-la um ambiente hostil para o crime 

[22]. 
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Honeynets [27] são redes de máquinas vulneráveis, Honeypots, que são fortes 

em monitoramento para atividade da rede. Essas redes são muito bem-sucedidas na 

obtenção de dados sobre malware, capturando dados referente à comunicação entre 

um hospedeiro infectado e um C&C [23]. 

No entanto, o projeto Honeynet [29] é muito relutante em fazer qualquer tipo de 

relatório ou para cooperar com a polícia por causa de seu status legal. A aliança entre 

membros visa disseminar as informações por meio de relatórios semestrais e anuais, 

como, por exemplo, Know Your Enemy. Por causa das limitações legais dos 

operadores Honeynet, Honeynets são triviais para trazer como analogia as 

impressões digitais do ataque [22,24]. Honeypots de baixa interação, como o Honeyd 

e Hepenthes, são altamente eficazes, a análise de malware botnet faz explorações 

conhecidas [22,25-28].  

Nepenthes [25] emula vulnerabilidades, por exemplo, LSASS buffer overflow 

(CVE-2003-0533), e, quando um atacante tenta realizar um ataque, ele decodifica o 

código de exploração e tenta fazer download do malware. Uma vez que a 

vulnerabilidade é apenas emulada, o sistema não é comprometido e é mais fácil de 

operar do que o honeypot de alta interação. No entanto, é limitado às vulnerabilidades 

que são implementadas dentro do Nepenthes. ShadowServer [25] é uma organização 

dedicada à detecção e comunicação das botnets. A organização utiliza Nepenthes 

como uma parte principal da sua estratégia para detectar botnets. Após a coleta de 

amostras de malware, ShadowServer decodifica o malware usando uma SandBox 

para obter informações sobre a C&C. Uma SandBox é um ambiente de sistema 

operacional usado para executar programas e obter informações úteis sobre esses 

programas. 

Netflow [29] faz acompanhamento específico do número de portas para a C&C; 

para análise de anomalia é utilizada a detecção de intrusão baseada em IDS, 

monitoramento de spam e acompanhamento do servidor de nomes de domínio (DNS).  
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2.4 Dificuldades Técnicas de Investigação Botnet  

 

 

    O autor Christopher Patrick Lee [22] menciona que há algumas dificuldades 

técnicas para a investigação da botnet: 

 

� As amostras de botnets são códigos maliciosos e deve-se tomar cuidado 

para executar as botnets. Para limitar os riscos frequentemente são usadas 

máquinas virtuais; 

� Máquinas virtuais são frequentemente utilizadas para reduzir esse risco, 

sendo possível executar o código malicioso no ambiente confinado, no 

entanto, muitas vezes um malware detecta o ambiente virtualizado e se 

recusa a operar normalmente; 

� O computador infectado deve ser capaz de descobrir o centro de controle 

de algum servidor, isso requer que a máquina infectada tenha permissão 

para conectar ao C&C; 

� Uma vez ligado, o bot ligado ao C&C, o botmaster pode enviar comandos 

para a máquina infectada, causando problemas de responsabilidade e 

detecção [22]. 

 

 

 

Sincronização das Máquinas Virtuais com NTP 

 

 

Nesta seção, apresentam-se conceitos sobre NTP (Network Time Protocol) 

com o propósito de contextualizar seu uso e sincronizar vários sistemas operacionais 

que serão utilizados para a simulação e análise do comportamento de botnets. 

O NTP é um protocolo para sincronização dos relógios dos computadores, ou 

seja, ele especifica um mecanismo para um grupo de computadores se comunicarem 

e acertar em seus relógios com base em alguma fonte confiável de tempo, como os 
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relógios atômicos do Observatório Nacional, que definem a hora legal brasileira. Com 

o NTP é fácil manter o relógio do computador sempre com a hora certa, com exatidão 

de alguns milésimos de segundo [30]. 

Uma característica básica e ao mesmo tempo importante do tempo é que ele 

sempre avança. O tempo não para e não volta para trás. Vários programas de 

computador fazem uso dessa característica e podem ter seu funcionamento 

comprometido se o relógio do computador inesperadamente passar a indicar um 

horário errado, especialmente se for um horário no passado. Isso se complica ainda 

mais na internet, com vários computadores trocando informações. 

Infelizmente, os relógios dos computadores são imprecisos e adiantam ou 

atrasam com o passar do tempo. É muito fácil também trocar seu horário para o 

passado ou para o futuro, mesmo acidentalmente. 

Segundo Lima [30], é importante também do ponto de vista de segurança de 

redes que os relógios dos computadores estejam sincronizados. Investigações 

relacionadas a incidentes de segurança tornam-se impossíveis caso os servidores 

envolvidos e os diversos arquivos de log discordem em relação às estampas de tempo 

dos eventos. 

 

 

 

2.5 Honeynet  

  

 

No projeto alemão utilizando Honeynet e Honeypots para analisar botnets, 

publicado no Know your Enemy (KYE) [27], os participantes do projeto criaram um 

malware chamado Mwcollect e efetuaram a conexão a um endereço IP de um ISP, e 

descobriram que os malwares mais comuns vieram a partir de computadores com 

sistema operacional Windows XP e Windows 2000, utilizando as portas 445, 139, 137 

e 135. De acordo com os autores do projeto, o tráfego utilizando Windows consiste em 

80% do tráfego total. Também detectaram que utilizando Honeypots de alta 

interatividade, os Honeypots são capazes de identificar os detalhes de conexão para o 

C&C através do acompanhamento das comunicações. Desse modo, foi usado um 
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cliente de IRC personalizado para se conectar ao C&C, fingindo ser um hospedeiro 

infectado, e monitoraram o C&C para analisar os detalhes da botnet. Em quatro 

meses, foi possível rastrear mais de 100 botnets e 226.586 endereços IP conectados 

aos C&Cs.  

Três famílias de bot, Agobot, SdBot e GTBot, foram encontradas. A maioria das 

botnets era composta por apenas algumas centenas de bots, mas havia várias 

grandes botnets com até 50.000 hosts. Também descobriram que computadores 

domésticos geralmente são infectados com múltiplos bots, em um tinha 16 diferentes 

bots instalados. Eles observaram 226 ataques DDoS durante esse período, 

principalmente utilizando linhas dial-up [31].  

 

 

2.6 Sistema de Detecção de Intrusão  

 

 

Conhecido como IDS (Intrusion Detection System), o sistema de detecção de 

intrusão detecta o pacote de rede contendo código malicioso (malware), baseado em 

anomalia, ou seja, de acordo com o arquivo de assinatura. 

IDS é uma forma de monitoramento das atividades de uma estrutura de rede ou 

de sistemas. Sua função é fazer uma análise rigorosa nos dados que pela rede 

trafegam e verificar se há alguma anormalidade, vulnerabilidade ou até mesmo 

possíveis ataques que podem estar ocorrendo sem que ninguém perceba [32]. 

Intrusão é definida como o conjunto de ações desencadeadas pelo intruso que 

compromete a estrutura básica de segurança da informação de um sistema 

informático: integridade, confiabilidade e disponibilidade.  

O intruso é definido como qualquer usuário ou entidade que invada um sistema 

sem autorização. A detecção de intruso é uma tarefa complexa e os intrusos podem 

ser classificados como internos e externos [32]. 

O IDS é baseado em assinatura. O mecanismo de análise de assinaturas 

consiste de uma lista contendo uma assinatura de ataque e o respectivo alerta a ser 
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enviado. A assinatura do ataque é construída com base nas características do pacote 

que contém o ataque, essas características podem ser [33]: 

 

� Portas de origem e destino; 

� Números de sequência; 

� Flags dos protocolos TCP, ex.: SYN, FIN etc. 

� Outros campos do protocolo e suas opções; 

� E principalmente uma pequena parte do conteúdo do protocolo da camada 

de aplicação. 

 

Nesse sentido, fica claro que o mecanismo de análise de assinaturas age como 

um antivírus, analisando cada pacote contra o conjunto de regras. Esse conjunto de 

regras, ou seja, a assinatura e o alerta respectivo, é armazenado em memória como 

uma lista encadeada, ou duplamente encadeada, a fim de agilizar ao máximo o 

processo de verificação dos pacotes. O banco de dados, que, geralmente, é um 

arquivo texto contendo as regras, deve ser atualizado frequentemente, assim como 

um antivírus [33]. 

 

Exemplos de regras para IDS 

 

Dois exemplos de regra do Snort podem ser vistos a seguir [33]: 

 

alert tcp any any -> 10.1.1.0/24 80 (content: “/cgi-bin/phf”; msg: 

“Este é um teste do bug PHF”;)  

 

A regra gerará um alerta de um pacote vindo de qualquer máquina com 

qualquer porta de origem para a sub-rede 10.10.1.0 (máscara é 255.255.255.0) na 

porta 80 (httpd), cujo pacote contenha a string “/cgi-bin/phf”, esse alerta gravará no log 

esse ataque como: “Este é um teste do bug PHF”, que é uma falha encontrada em 
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algumas versões antigas do PHF, quando instalado no diretório cgi-bin do servidor 

web [33]. 

Pode-se verificar que os IDSs são baseados em assinaturas, sendo possível 

verificar os pacotes e identificar quais os tipos de ataque. O IDS Snort tem código 

aberto e também é bastante utilizado como sistema de detecção de intrusão.  

O IDS utilizado nesta tese foi o Snort para detecção de pacotes de bots que se 

comunicam com o C&C (Command-and-Control Server). Para a detecção de pacotes 

de diversas redes com classes de IP diferentes, o IDS foi implementado no roteador 

utilizando Linux. 

 

 

2.7 Redes Sociais     

 

 

Redes sociais são redes formadas por indivíduos que trocam informações e 

compartilham interesses em comum. Redes sociais são representações dos 

relacionamentos existentes entre pessoas ou organizações [34]. O aumento das redes 

sociais on-line e o surgimento de pequenas comunidades ou subdivisões [35] 

tornaram-se rapidamente um fenômeno global. Pode-se verificar o surgimento de 

diversas redes sociais, como, por exemplo, Facebook, Myspace, Orkut, Windows Live, 

entre outras. 

Existem ainda outras plataformas interativas, como wikis, blogs, Twitter e 

mundos virtuais (como o Second Life e World of Warcraft), com centenas de milhões 

de usuários que estão construindo comunidades on-line e se conectam uns aos outros 

[36]. 

Redes sociais estão mudando a maneira como os usuários interagem, 

compartilham informações (dados pessoais, opiniões e notícias) e fazem negócios on-

line, tornando a comunicação, que conhecemos, com foco na internet, uma nova 

plataforma web social [36].   

Entretanto, com o aumento dessas redes, também surgiram problemas, como, 

por exemplo, a propagação de worms, trojans e botnet. A botnet se propaga na rede e 
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infecta o computador por meio de mensagens que um membro da comunidade envia 

para outro com um link que direciona para uma página, por exemplo. Essa página 

contém um arquivo com um worm que é instalado no computador hospedeiro. Dessa 

forma o computador é infectado através do uso da rede social. 

As botnets se propagam por meio da rede e até mesmo através da rede social 

enviando mensagens com link para cada membro de rede social. Ao acessar o link 

será direcionado para o código malicioso, ou mesmo poderá baixar um arquivo 

infectado com um código malicioso, o qual poderá contaminar o computador com 

algum tipo de bot. 

As redes sociais tornaram-se rapidamente um fenômeno global e cultural 

através da adaptação do conceito de vida real de grupos sociais e as interações de 

ciberespaço [36].  

As redes sociais têm suas desvantagens, pois, pelos riscos de segurança 

específicos relacionados à sua utilização normal (como a divulgação de informações e 

questões de privacidade), tornaram-se um vetor de ataque para os golpistas, 

fraudadores e predadores sexuais. 

Os cibercriminosos estão adaptando suas estratégias e ferramentas para 

direcioná-las aos usuários da rede social, e as tecnologias estão sendo melhoradas 

para fazer o seu ataque ao alvo. Criminosos tradicionais estão também se adaptando 

às redes sociais para executar suas atividades on-line. Os crimes estão se movendo 

para o espaço cibernético. Do ponto de vista do usuário, de confiança e de 

privacidade, a web social continua a ser um tema importante em foco, que ainda não 

foi resolvido [36]. 

 

 

2.8 Estado Atual das Redes Sociais 

 

 

Sites de redes sociais permitem que os indivíduos se apresentem em um perfil 

on-line para estabelecer ou manter ligações uns com os outros (normalmente são 

conhecidos como “amigos”). A rede social consiste de dois elementos fundamentais: 

os nós (usuários) e as ligações (suas relações) [36]. 
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Os usuários podem participar de grupos virtuais e fazer busca de pessoas com 

características semelhantes, com base nas informações dos perfis. Geralmente as 

pessoas pertencem a vários grupos sociais, ao mesmo tempo, e partilham de 

diferentes facetas pessoais com os membros de cada grupo. 

O que torna os sites de redes sociais únicos é que eles permitem que os 

usuários possam articular e fazer as suas redes sociais visíveis. A exibição pública de 

conexões é um componente crucial desses serviços. A lista de “amigos” contém links 

para o perfil de cada amigo, que permite ver e procurar redes de usuários. 

Características normalmente incluem grupos, comunidades e fóruns de mensagens, 

álbuns, comentários (também conhecidos como “scrapbooks”). Muitos provedores de 

música ou vídeo oferecem recursos de compartilhamento, no blog (como o MySpace) 

e na tecnologia de mensagens instantâneas (como o Orkut, tem uma interface Gtalk 

embutido). Recursos de compartilhamento podem oferecer riscos, um arquivo 

compartilhado na rede pode estar contaminado com um bot, se o usuário clicar no 

arquivo ou efetuar download o computador pode ser infectado. 

As redes sociais têm o ponto forte de abranger uma cobertura em larga escala.                 

 
2.8.1 Ataque utilizando redes sociais  

 

 

Como as redes sociais têm aumentado consideravelmente, também tem 

aumentado o número de contaminação utilizando redes sociais, através de botnets. 

Cada membro tem uma lista de contato de outros membros ou de 

comunidades; o que ocorre é que uma pessoa mal-intencionada, geralmente, o 

botmaster, o criador ou controlador de uma rede de bots, envia mensagens com 

arquivos contaminados por bots ou links para direcionar para páginas com conteúdo 

com algum tipo de worm. 

Com isso, uma vez que o computador não tenha proteção, como antivírus, e a 

vacina para detectar o worm, esse worm fica no computador tornando-o zumbi. 

Sendo assim, o C&C botmaster enviará comandos para que o programa com 

código malicioso execute e comece um ataque a um alvo, esse ataque coordenado 
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com vários computadores contaminados com bot fará com que um determinado 

serviço pare; por exemplo, servidor web, servidor de e-mail etc.  

 

 

2.9 Trabalhos Correlatos – Modelos de Análise de Botnet  

 

 

2.9.1 Sandia 

 

 

Esse experimento ganhou grande destaque através de um artigo. A Sandia, em 

Livermore, Califórnia, está realizando pesquisas de análise das botnets, utilizando um 

supercomputador do tipo “Cluster” Dell Thundebird composto de 4.480 

microprocessadores Intel e um milhão de sistemas operacionais para estudar o 

comportamento de programas invasivos, conhecidos como botnet, utilizando sistema 

operacional Linux e emulador Wine de sistema operacional Windows [6]. 

A Sandia instanciou um milhão de nós de rede virtual em um cluster muito 

menor que milhares de nós físicos, favorecendo os meios de estudo em grande 

escala, sendo possível analisar fenômenos emergentes como as botnets.  

O objetivo da pesquisa foi analisar o comportamento dos bots, de uma botnet, 

utilizando simulação. A obtenção de elevado realismo empregando ambiente simulado 

pode ser realizada em uma única máquina paralela. Foi utilizado um sistema 

operacional baseado em Linux, o sistema operacional foi reduzido a menos de 10 Mb 

por máquina virtual, totalmente funcional com a manipulação do Kernel. Cerca de 250 

cópias de máquina virtual e sistema operacional podem ser iniciadas e executadas em 

um único nó físico. Utilizando diversos nós físicos, foi possível ter um milhão de 

sistemas operacionais para estudar o comportamento da botnet. 

Informações importantes sobre a simulação de 106 nós virtuais são dadas na 

Tabela 2.2. A inicialização bem-sucedida dessa emulação ganhou grande 

reconhecimento público de Sandia através de um artigo do New York Times [6]. 
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Tabela 2.2 – Parâmetros para emulação de 106 nós virtuais [9] 

Cluster Thunderbird 

Localização Sandia Novo México 

Nº de Nós Físicos 4480 

Máquina Virtual por Nó Físico 250 

Memória por Máquina Virtual 25 MB 

Sistema de Arquivos RAMFS 

Hypervisor lguest x86 

Software  Gerenciamento OneSIS and XCPU 

Utilitários Busybox 

 

  

 

2.9.2 BoNeSi 

 

 

A empresa Google criou um simulador denominado BoNeSi para simular 

ataques DDoS e estudar o impacto desses ataques. 

BoNeSi é uma ferramenta de simulação de tráfego de botnet, projetada para 

estudar os efeitos de ataque DDoS. 

O simulador gera tráfego de ataque DDoS utilizando pacotes do tipo ICMP, 

UDP e TCP (HTTP). O BoNeSi pode ser configurado, modificando os parâmetros, 

como taxas, volume de dados, endereços IPs de origem e URLs, para realizar 

simulação de ataques [7]. 

O que torna o simulador diferente dos outros simuladores é que o BoNeSi é o 

primeiro a gerar inundação de pacotes do tipo HTTP-GET em grande escala [7]. 

BoNeSi também gera pacotes de fácil identificação que podem ser facilmente filtrados. 

É recomendado executar em ambiente fechado para teste. No entanto, a simulação 

de ataque utilizando protocolos UDP e ICMP pode ser executada na internet também, 

mas se deve ter cuidado com ataque utilizando HTTP no ambiente da internet, pois as 

repostas do servidor devem ser encaminhadas de volta para o host BoNeSi em 

execução. 

Foi utilizado um computador com processador AMD Opteron com 2 Ghz, com 

capacidade para gerar até 150 pacotes por segundo [7]. Os ataques são bem-
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sucedidos, utilizando protocolos UDP e ICMP, podendo consumir a vazão 

rapidamente, e também é possível por meio de ataques DDoS com o protocolo HTTP 

[7]. 

Existem várias pesquisas empregando diversos recursos tecnológicos, como 

“Cluster” [6], Computação em Grade “Grid Computing” [45] e Computação em Nuvem 

“Cloud Computing” [6], para realizar estudos sobre comportamentos das botnets. 

Portanto, discutidos alguns dos desafios inerentes à caracterização do 

comportamento das botnets, considera-se importante estudar o problema do ataque e 

disseminação das botnets em redes. Nesse sentido, surge a necessidade da análise 

do comportamento das botnets e compreensão do impacto nas redes, utilizando 

máquinas virtuais e um ambiente escalável. 

 

 

2.9.3 Uma investigação e aplicação de detecção botnet  

 

O trabalho de mestrado do estudante Jung-Hsiang Wang, da National Cheng 

Kung University Tainan, Taiwan, apresenta um método de detecção de hosts 

infectados com o bot, utilizando um kit de ferramentas como o IDS [4]. Foi utilizado o 

IDS Bro que também é uma ferramenta de análise de rede [37]. 

A botnet utilizada foi o Sdbot. Foi analisado o tempo de conexão entre o bot e 

o C&C, o qual foi de 676 segundos; se comparado com outras aplicações, como 

SSH, foi de 219 segundos o tempo de conexão.  

A técnica utilizada foi a captura do pacote utilizando IDS e análise do log, 

verificando quando o bot se conectava com o C&C. 
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2.9.4 Mitigação da botnet utizando regras nos ISPs 

 

 

A tese de Hadi Asghari, apresentada em janeiro de 2010, aborda a detecção 

de botnet nos Internet Service Providers (ISPs) e se os ISPs deveriam assumir o 

papel na detecção da botnet [38]. 

 Devido à natureza dinâmica e à complexidade dos ataques, uma parcela dos 

usuários não será capaz de se proteger. Uma idéia interessante é ter os ISPs como 

“guardiões”, ajudando a proteger usuários que residem em suas redes. A justificativa 

é que os ISPs podem perceber os padrões de tráfego incomum exibido por seus 

assinantes. Por exemplo, as tentativas de acesso de Command and Control é um 

sinal de uma infecção por um bot. Os ISPs podem então notificar o assinante, e até 

mesmo desconectar até que a infecção seja removida. Uma solução prática, mas os 

ISPs têm pouco incentivo para a sua implementação, especialmente em grande 

escala. 

Dessa forma, foi abordado o conceito de um framework para mitigar a botnet 

utilizando ISP. Na Figura 2.4 pode-se ver o número de spams detectados pelos 

ISPs, parte deles são enviados por bot. 

 

 
Figura 2.4 – O volume médio mensal de spam [38-40] 
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Nesse sistema, o framework utilizando scripts faz a mitigação dos spams 

capturados. 

As botnets são formadas e comandadas por criminosos, assim podemos 

reconhecê-los como a principal causa. Mas os criminosos dependem do 

comportamento de risco dos utilizadores finais a executar suas atividades, de modo 

que o comportamento e o tipo de cliente de um ISP (em média) influenciam 

grandemente a atividade botnet. 

A existência de software sem correção e aumento de conexões de banda 

larga ajudam os bots na propagação e nas suas atividades. No entanto, os ISPs 

podem realizar várias medidas de segurança que atenuarão os efeitos das 

botnets. A medida de segurança que adota um ISP está relacionada à sua 

combinação de incentivos e os custos/benefícios que recebe [38].   

 

Relação deste trabalho com os trabalhos correlatos 

  

 A Sandia utilizou emulador Wine, neste trabalho foi utilizada máquina virtual, 

sendo possível simular o mais próximo do ambiente real. 

 O trabalho de mestrado do estudante Jung-Hsiang Wang, utilizou o IDS Bro, a 

botnet Sdbot, e foi analisado o tempo de conexão entre o bot e o C&C. Neste 

trabalho foi utilizado o IDS Snort nos roteadores para detectar a botnet e coletado e 

analisado o tempo de propagação da botnet Rxbot utilizando protocolo SMTP. 

No Bonesi foi utilizado um simulador que gera tráfego de ataque DDoS 

utilizando pacotes do tipo ICMP, UDP e TCP (HTTP). Neste trabalho foram 

coletados dados referente ataque DDoS utilizando a botnet chamada Rxbot, 

utilizando ataque do tipo udpflood, synflood, tcpflood. 

A tese de Hadi Asghari, 2010, aborda a detecção de botnet nos Internet 

Service Providers (ISPs) para detecção da botnet, detectando a comunicação entre 

o bot e o C&C. Neste trabalho foi utilizado detecção da botnet nos roteadores.  
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2.9.5 Conclusão sobre modelos de análise de botnet  

  

 

O número de computadores infectados com algum tipo de worm por meio das 

botnets tem aumentado consideravelmente, por isso a necessidade de estudo e 

análise de comportamento. Esse aumento também tem ocorrido em redes sociais, por 

isso a necessidade de meios de contenção e análise do comportamento das botnets.  

 

 

2.10 Considerações Finais do Capítulo 

 

 

Nesta seção, destacam-se os trabalhos correlatos a um dos principais focos 

da tese, a simulação de botnet. 

A necessidade de criação de novos modelos de análise das botnets é 

importante para a análise de padrões de comportamento e forma de propagação e 

contenção. A Sandia está realizando testes utilizando cluster e Wine para emular o 

sistema operacional Windows, simulando ser uma internet utilizando botnets. Um 

simulador como o BoNeSi é interessante para a análise do tráfego gerado por ataques 

do tipo DDoS, sendo que uma das característica dos bots é realizar ataque DDoS, ou 

seja, ataque em massa e distribuído.  

O uso de emulador como Wine e máquina virtual é importante, pois promove 

uma flexibilidade para a criação de ambiente de testes sem a necessidade de 

plataforma física contendo um grande número de nós. Existem trabalhos que analisam 

a comunicação entre o bot e o C&C, utilizando ferramentas como o IDS.  

Nos trabalhos correlatos existe a análise do comportamento das botnets e a 

análise da quantidade de spams capturados pelos ISPs.  
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3 CONCEITOS DE MÁQUINAS VIRTUAIS 
 

 

3.1 Máquinas Virtuais 

 

 

Neste capítulo apresentam-se conceitos sobre máquina virtual com o intuito de 

contextualizar o seu uso para a análise de comportamento de botnets. 

Segundo Anjos e Nicolao [41], a idéia de virtualizar surgiu na década de 60, 

onde mainframes IBM simulavam máquinas reais de maneira a disponibilizar recursos 

computacionais como se estes fossem dedicados aos usuários. Entretanto, sua 

implementação ficava restrita ao uso em sistemas com grande capacidade de 

computação, alto desempenho e, consequentemente, caro. 

Com o desenvolvimento de processadores de 64 bits com suporte à tecnologia 

de virtualização, diversos fabricantes começaram a oferecer soluções virtualizadas 

com baixo custo para a consolidação de servidores nas empresas [41]. 

Máquinas virtuais (VM) são cópias do hardware de máquinas físicas. Essas 

cópias ficam protegidas e isoladas do hardware da máquina real que executa a 

máquina virtual [6]. Formam um ambiente em que várias máquinas virtuais acessam 

um único Virtual Machine Monitor (VMM), que é uma camada de software a qual 

abstrai o acesso aos recursos da máquina real, garantindo assim o isolamento das 

máquinas virtuais [6].  

 

 

3.2 O Ambiente de Sistemas Virtualizados 

 

 

Existem basicamente duas abordagens para sistemas virtuais, são elas: Tipo I 

e Tipo II [42], descritas a seguir. 
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No Tipo I, o monitor é implementado entre o hardware e os sistemas 

operacionais a serem instalados, conhecidos como convidados (guest). Cada máquina 

virtual acessa o hardware como se estivesse em uma máquina isolada fisicamente 

(Figura 3.1). No caso de sistemas virtuais do Tipo II, o monitor é implementado como 

um serviço do sistema operacional chamado de anfitrião. Esse sistema pode executar 

aplicações independentemente da máquina virtual instalada (Figura 3.2) [41]. 

 

 

Figura 3.1 – Máquina virtual tipo I [41] 

 

 

 

Figura 3.2 – Máquina virtual tipo II [41] 
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3.2.1 Vantagens da VM 

 

 

Usar VM oferece várias vantagens, entre elas:  

 

� Isolamento de cada sistema convidado:  cada sistema fica isolado um do 

outro e funciona de forma independente dentro de seu espaço alocado no 

VMM (Figura 3.3); assim se uma aplicação tiver algum problema não afetará 

as demais máquinas virtuais [41].  

 

 

 

Figura 3.3 – Isolamento entre máquinas virtuais 

  

 

� Em segurança:  nesse caso, o uso de um sistema isolado em uma VM 

dentro de um sistema convidado permite, por exemplo, criar um ambiente 

protegido para um IDS (Figura 3.4) [41]. 
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Figura 3.4 – IDS dentro de um sistema convidado [42] 

  

 

A solução VT-x [48] (para processadores da família x86, 32 bits) proposta pela 

Intel consiste em fornecer duas novas formas para operações da CPU [48]: VMX root 

operation e VMX non-root operation. VMMs executam operações do tipo root no ring-

0, enquanto as máquinas virtuais executam operações do tipo non-root, em níveis 

inferiores de prioridade (ring-1 ou ring-2). 

Processadores equipados com essa tecnologia implementados diretamente em 

hardware seriam usados pelo VMM para a execução de instruções privilegiadas 

oriundas dos sistemas operacionais virtualizados (hardware assist). 
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Figura 3.5 – Arquitetura Intel VT-x [43] 

 

 

A AMD adotou uma postura semelhante à da Intel. Na arquitetura AMD-V [43], 

o processador mantém um bloco de controle para os sistemas convidados que são 

salvos quando instruções especiais são executadas. O VMM pode customizar os 

privilégios de execução para cada um dos sistemas convidados. 

Segundo Laureano [42] e Anjos e Laureano [41], muitos benefícios podem ser 

obtidos utilizando máquinas virtuais, a saber: 

 

� Pode-se simular a existência de várias placas de rede dentro da máquina 

virtual; 

� Pode-se ter várias máquinas virtuais, cada uma com um sistema 

operacional diferente sem ter que particionar o disco rígido; 

� Facilita o aperfeiçoamento e testes de novos sistemas operacionais; 
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� Auxilia no ensino prático de sistemas operacionais e programação, ao 

permitir a execução de vários sistemas para comparação no mesmo 

equipamento; 

� Simula configurações e situações diferentes do mundo real, como, por 

exemplo, mais memória disponível ou a presença de outros dispositivos de 

E/S; 

� Simula alterações e falhas no hardware; 

� Garante a portabilidade das aplicações; 

� Permite o desenvolvimento de novas aplicações para diversas plataformas, 

garantindo a portabilidade dessas aplicações; 

� Diminuição de custos com hardware, através da consolidação de 

servidores; 

� Facilidades no gerenciamento, migração e replicação de computadores, 

aplicações ou sistemas operacionais;  

� Provê um serviço dedicado para um cliente específico com segurança e 

confiabilidade; 

� Assegura a compatibilidade e a migração de sistemas; 

� Facilidade para treinamentos e demonstrações de produtos. 

 

 

3.2.2 Propriedades de VMMs 

 

 

Algumas propriedades dos VMMs devem ser observadas para o funcionamento 

ideal de uma máquina virtual [43]: 

 

� Isolamento:  um processo em uma máquina virtual não deve interferir no 

funcionamento de outro processo, tanto no monitor quanto em outra 

máquina virtual. Também é necessário que o VMM gerencie se o 

funcionamento de um processo numa máquina virtual está comprometendo 

o desempenho de outras máquinas virtuais [43]; 
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� Inspeção:  o VMM deve ser capaz de ter acesso e controle a todas as 

informações dos processos na máquina virtual, como memória, estado da 

CPU e outros; 

� Interposição:  instruções podem ser inseridas pelo VMM em operações da 

máquina virtual. Um exemplo é quando uma máquina virtual tenta executar 

uma instrução privilegiada. Instruções do tipo “espera” podem ser inseridas 

na máquina virtual enquanto o VMM processa as instruções privilegiadas; 

� Eficiência:  instruções “inofensivas” podem ser executadas diretamente no 

hardware, por não interferir nas outras máquinas virtuais ou no VMM; 

� Gerenciabilidade:  possibilidade de gerenciar uma máquina virtual 

independentemente de outra VM, dado que são entidades distintas; 

� Compatibilidade do software : todo software escrito para executar sobre 

uma plataforma deve ser passível de execução em uma VM que virtualiza 

essa plataforma; 

� Encapsulamento:  o VMM pode controlar totalmente processos em VMs, 

podendo gerar checkpoints do sistema para possíveis recuperações pós-

falhas; 

� Desempenho:  ao crescentar uma camada extra de software a um sistema, 

pode comprometer o desempenho de um SO, mas os possíveis benefícios 

de uso de máquinas virtuais compensam os prejuízos [43]. 

 

 

3.2.3 Uso e aplicações de máquinas virtuais 

 

 

As máquinas virtuais podem ser usadas em muitos cenários práticos [43]. 

Alguns deles são: 

 

� Ensino e aprendizagem:  máquinas virtuais podem ser usadas no ensino 

de sistemas operacionais, bem como na aprendizagem do funcionamento 
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deles. Uma VM pode ser facilmente substituída por outra, caso ocorra 

algum erro durante o uso da mesma; 

� Honeypots e Honeynets : um Honeypot é um sistema colocado em uma 

rede com o objetivo de ser comprometido. Uma Honeynet é uma rede 

formada por vários Honeypots. A grande vantagem de se utilizar VMs em 

uma Honeynet é não comprometer a rede real, sendo os ataques 

confinados às Honeynets. Assim, quando um dos Honeypots é 

comprometido, pode ser substituído por outro de forma mais fácil; 

� Consolidação de servidores:  consolidar workloads de máquinas 

subutilizadas em poucas máquinas, economizando hardware, gerenciamento 

e administração da plataforma; 

� Consolidação de aplicações:  aplicações legadas que necessitem executar 

em um novo hardware, diferente do hardware para o qual foram projetadas. 

Virtualizando o hardware, essas aplicações podem continuar executando 

normalmente; 

� Sandboxing : máquinas virtuais podem prover um ambiente seguro e 

isolado para a execução de aplicações não confiáveis, ou de fontes não 

seguras; 

� Ambientes múltiplos de execução:  a virtualização pode prover múltiplos 

ambientes de execução e aumentar a disponibilidade de recursos para as 

aplicações; 

� Hardware  virtual:  pode ser possível, através da virtualização, prover um 

hardware que não exista na máquina real, como drives SCSI virtuais, 

interfaces virtuais de rede e outros; 

� Múltiplos sistemas operacionais simultâneos:  vários SOs podem 

executar simultaneamente, fazendo com que uma gama maior de 

aplicações possa ser executada ao mesmo tempo; 

� Debugging : a virtualização pode permitir que um desenvolvedor de 

aplicações, como device drivers ou mesmo um SO, execute o software em 

um hardware com um controle total; 
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� Migração de software : facilita a migração de software e aumenta a 

mobilidade de softwares; 

� Appliances : algum indivíduo ou organização pode disponibilizar sua 

aplicação escrita para um SO como um appliance (conjunto de softwares 

empacotados e prontos para executar), distribuindo toda a plataforma 

necessária para que sua aplicação execute corretamente; 

� Testing/QA:  a virtualização torna possível produzir cenários de teste que 

são difíceis de produzir em máquinas reais, e assim facilitam o teste de 

software [43]. 

 

 

3.3 Exemplos de Máquinas Virtuais 

 

 

Atualmente existe uma grande variedade de máquinas virtuais, como o VMware 

e o Virtual PC para Windows. Além destes, também existe um sistema operacional 

chamado Virtual Machine (VM), que executa em máquinas IBM mainframes [41]. 

Ao longo dos anos, as máquinas virtuais vêm sendo utilizadas para vários fins, 

como processamento distribuído e segurança. 

Na Tabela 3.1, é possível visualizar algumas máquinas virtuais, com o nome da 

máquina virtual, arquitetura, plataforma e o tipo de licença.   
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Tabela 3.1 – Comparação de máquinas virtuais [41] 

Nome Host 
Processador  

Guest 
Processador  

Plataforma 
do SO 

anfitrião 

Plataforma 
do SO 

convidado 
Técnica Utilização Desempenho  

QEMU 

Intel x86, 
AMD64, IA 

64, 
PowerPC, 

Alpha, Sparc 
32 and 64, 

ARM, S/390, 
M68k 

Intel x86, 
AMD64, 

ARM, Sparc 
32 and 64, 
PowerPC, 

MIPS 

Linux, 
Windows, 
MAC OS, 
FreeBSD, 

BeOS 

Troca 
regularmente 

Recompilação 
dinâmica 

Acadêmico, 
Desenvolvimento, 

Produção 
10-20% CPU 

User 
Mode 
Linux 

Intel x86 Intel x86 Linux Linux 

Virtualização 
total utilizando 

rastreamento de 
chamadas 

Acadêmico, 
Desenvolvimento, 

Produção 

Nativa (mais 
lenta quando 

todas as 
chamadas 

são 
rastreadas) 

VMware 
ESX 3.0 

Intel x86, 
AMD 64 

Intel x86, 
AMD 

Linux, 
Windows 

Windows, 
DOS, Linux, 
Unix BSD, 
Netware, 
Solaris 

Virtualização 
total e 

recompilação 
dinâmica 

Acadêmico, 
Desenvolvimento, 

Produção 
Quase Nativa 

Xen 
Intel x86, 
AMD 64 

Intel x86, 
AMD64 

NetBSD, 
Linux 

Linux, Unix 
BSD, 

Windows XP 
(todos com 

modificações) 

Paravirtualização 
Acadêmico, 

Desenvolvimento, 
Produção 

Nativa 
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3.4 Aplicações da Virtualização em Segurança 

 

 

Segundo Laureano e Maziero [44] e Krause e Tipton [45], são três os princípios 

básicos para garantir a segurança da informação: 

� X.800:  define serviços de segurança, prestados por uma camada do 

protocolo de comunicação, o que garante a segurança adequada dos 

sistemas de transferências de dados; 

� Confidencialidade:  a informação somente está visível a sujeitos (usuários 

e/ou processos) explicitamente autorizados; 

� Disponibilidade:  a informação deve estar prontamente disponível sempre 

que for necessária; 

� Integridade:  a informação somente pode ser modificada por sujeitos 

explicitamente autorizados e de formas claramente definidas. 

 

Além destes, outros critérios devem ser respeitados para um sistema ser 

considerado seguro [44] [46]: 

 

� Autenticidade:  garante que a informação ou o usuário da mesma é 

autêntico, ou seja, garante que a entidade envolvida é quem afirma ser; 

� Não repúdio:  não é possível negar a existência ou autoria de uma 

operação que criou, modificou ou destruiu uma informação; 

� Auditoria:  implica o registro das ações realizadas no sistema, identificando 

os sujeitos e recursos envolvidos, as operações realizadas, seus horários, 

locais e outros dados relevantes; 

� Isolamento:  ao manter os ambientes virtuais isolados entre si e do sistema 

real subjacente, o hipervisor provê a confidencialidade de dados entre os 

sistemas convidados. Adicionalmente, como os dados presentes em uma 

máquina virtual só podem ser acessados pelas respectivas aplicações 

convidadas, sua integridade é preservada. Além disso, o isolamento permite 
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a contenção de erros de software acidentais ou intencionais no âmbito da 

máquina virtual [47,48], o que permite melhorar a disponibilidade dos 

sistemas; 

� Controle de recursos:  como o hipervisor é quem gerencia os acessos do 

sistema convidado ao hardware, é possível implementar mecanismos para 

verificar a consistência desses acessos e de seus resultados, aumentando a 

integridade do sistema convidado; da mesma forma, é possível acompanhar 

e registrar as atividades do sistema convidado, para fins de auditoria [49]; 

� Inspeção:  a visão privilegiada do hipervisor sobre o estado interno do 

sistema convidado permite extrair informações deste para o sistema 

hospedeiro, possibilitando a implementação externa de mecanismos de 

verificação de integridade do ambiente convidado, como antivírus e 

detectores de intrusão [42]; além disso, a capacidade de inspeção do 

sistema convidado, aliada ao isolamento provido pelo hipervisor, torna as 

máquinas virtuais excelentes “balões de ensaio” para o estudo de 

aplicações maliciosas como vírus e trojans; 

� Encapsulamento:  a possibilidade de salvar/restaurar o estado do sistema 

convidado torna viável a implementação de mecanismos de rollback úteis 

no caso de quebra da integridade do sistema convidado; da mesma forma, 

a migração de máquinas virtuais é uma solução viável para o problema da 

disponibilidade [50]. 

 

 

3.4.1 VMWare 

 

 

O VMWare é um dos mais populares arcabouços de virtualização para a 

arquitetura x86. O VMWare é uma plataforma de virtualização, fornecendo software 

para virtualização desde ambientes desktop a ambientes de data centers. Os produtos 

disponibilizados dividem-se em três categorias: gerenciamento e automação, 

intraestrutura virtual e plataformas de virtualização [51,52]. O VMWare é executado 

como se fosse um programa, no espaço de aplicação, em um sistema operacional 
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hospedeiro, o qual fica responsável pela abstração dos dispositivos que serão 

disponibilizados para o sistema operacional visitante. Para ter acesso mais rápido aos 

dispositivos, o VMWare instala um driver especial que permite contornar o problema 

de ter que suportar um amplo conjunto de dispositivos para a arquitetura x86.  

Entre os produtos fornecidos pela VMWare, pode-se encontrar o VMWare 

Workstation, Server, Fusion e Player, que são plataformas de virtualização 

executadas em um sistema operacional hospedeiro. No entanto, há outra plataforma, 

VMWare ESX, que é, por si mesma, um sistema operacional hospedeiro. Este 

apresenta desempenho melhor que os demais, mas reduz a portabilidade [51,53]. 

Na arquitetura do VMWare, a virtualização ocorre no nível do processador. As 

instruções privilegiadas a serem executadas são capturadas e virtualizadas pelo 

VMM, enquanto as outras instruções são executadas diretamente no processador 

hospedeiro [53]. 

Os recursos de hardware também são virtualizados. O suporte para os diversos 

dispositivos é fornecido pelo próprio sistema operacional hospedeiro. Para ter acesso 

aos dispositivos, o VMWare instala um driver de dispositivo, o VMDriver. Esse driver 

coloca a placa de rede em modo promíscuo, recebendo todos os quadros ethernet, e 

cria uma ponte (bridge), que encaminha os quadros para o sistema hóspede ou para a 

máquina virtual especificada. 

Na Figura 3.6 pode-se ver a máquina virtual VMware, com dispositivos de 

hardware virtualizados, placa de vídeo, placa de rede, USB e outros.  

 

Figura 3.6 – Virtualização dos dispositivos no VMware [51] 
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3.4.2 Xen 

 

 

O Xen é um dos mais populares exemplos de paravirtualização. Na 

virtualização total, o sistema operacional visitante tenta executar tarefas protegidas, e, 

por estarem no espaço de aplicação do sistema operacional hospedeiro, não podem 

ser executadas. No entanto, o VMM intervém e executa ou simula a execução destas, 

o que reduz o desempenho da virtualização total [53]. Já a paravirtualização 

apresenta-se como uma alternativa a isso, na medida em que o sistema operacional 

visitante é modificado para não tentar executar diretamente na CPU as tarefas 

protegidas, mas entregar estas ao VMM. Esse tipo de virtualização tem um ganho de 

desempenho significativo frente à total [53]. 

Uma das maiores vantagens do uso do Xen como VMM na paravirtualização é 

o fato de que este apresenta um desempenho melhor do que os produtos de 

virtualização total, quando a máquina física hospedeira não tem instruções de 

hardware de suporte à virtualização [53]. Entretanto, há a necessidade de que o 

sistema visitante seja portado para o Xen, o que não chega a ser uma desvantagem, 

já que os sistemas operacionais mais comuns no mercado têm versões para o Xen. 

Alguns dos sistemas suportados pelo Xen são Linux, FreeBSD e Windows XP. 

A tecnologia de virtualização provida pelo Xen difere da tecnologia do VMWare. O Xen 

segue o conceito da paravirtualização, que fornece um conjunto de abstrações 

(processador virtual, memória virtual, rede virtual etc.) sobre o qual diferentes 

sistemas podem ser portados [57]. As abstrações não são necessariamente similares 

ao hardware da máquina física hospedeira. 

Para entender como o Xen implementa a paravirtualização, é importante 

salientar dois conceitos: o de domínio e o de hypervisor. Os domínios são as 

máquinas virtuais do Xen. Estas podem ser de dois tipos, privilegiadas (domínio 0) e 

não privilegiadas (domínio U). O hypervisor é o responsável por controlar os recursos 

de comunicação, de memória e de processamento das máquinas virtuais, mas não 

possui os drivers para manipular os dispositivos diretamente. 

Quando a máquina hospedeira é iniciada, uma máquina virtual do domínio 0, 

privilegiado, é criada. Esse domínio acessa uma interface de controle e executa 
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aplicações de gerenciamento. As máquinas virtuais dos domínios U só podem ser 

criadas, iniciadas e desligadas através do domínio 0. Na máquina virtual do domínio 0, 

é executado um Linux com núcleo modificado, que pode acessar os recursos da 

máquina física, já que possui privilégios especiais, e ainda se comunicar com as 

outras máquinas virtuais, domínio U. 

 O sistema operacional do domínio 0 tem que ser modificado para possuir os 

drivers de dispositivo da máquina física e dois drivers que tratem das requisições de 

acessos à rede e ao disco realizadas pelas máquinas virtuais do domínio U. Em suma, 

só a máquina virtual do domínio 0 tem acesso direto aos recursos da máquina física, 

enquanto as demais máquinas virtuais têm acesso a uma abstração dos recursos, 

que, para serem acessados, as máquina virtuais dos domínios U têm que acessar 

através do domínio 0, conforme se visualiza na Figura 3.7. 

  

 

Figura 3.7 – Componentes do Xen: hypervisor e domínios [54] 
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Para a virtualização da memória, o Xen reserva para cada máquina virtual uma 

determinada quantidade de memória, que pode ser alterada a qualquer momento sem 

a necessidade de terminar ou reiniciar a máquina virtual. Cada máquina virtual pode 

ter uma ou mais interfaces de redes virtuais. A comunicação entre as interfaces é 

implementada por dois token rings, um para enviar e outro para receber [53]. 

Atualmente, o Xen conta também com um domínio no qual é feita a 

virtualização total, o que permite que sistemas operacionais não modificados sejam 

executados sobre o hypervisor Xen [53]. 

Inicialmente, a escolha pela paravirtualização justificava-se pelo fato de que o 

ganho em desempenho era muito maior do que com a virtualização total. No entanto, 

com o advento das arquiteturas AMD-V e Intel VT, arquiteturas que dão o suporte de 

hardware para a virtualização, a virtualização total passou a obter resultados de 

desempenho melhores que os da paravirtualização [51]. 

Vale ressaltar que o domínio de virtualização total disponível no Xen, a partir da 

sua versão 3.0, só pode ser usado nas máquinas hospedeiras que possuam suporte 

de hardware à virtualização [51]. 

 

 

3.4.3 Wine  

 

 

Wine é um emulador da API de Windows (traduz chamadas de sistema), só 

ocorre na arquitetura x86 em um sistema operacional baseado em Unix, ocupa 

apenas o espaço das aplicações que serão executadas, e executa aplicações 

Windows, como, por exemplo, MS Office, Visual Studio, Internet Explorer, Jogos etc. 

Existem diversas variantes (branches) do Wine, como o Codeweavers, Transgaming e 

outros [44]. 

Na Figura 3.8 pode-se visualizar o funcionamento do emulador Wine, dividido 

em 4 camadas: camada de hardware, sistema operacional Linux na camada superior, 

o Wine na camada acima do sistema operacional Linux e a aplicação executando 

sobre o Wine. 
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Figura 3.8 – Funcionamento do emulador Wine [44] 

 

 

3.4.4 VirtualBox 

 

 

Entre as tecnologias de virtualização disponíveis, atualmente, tem-se o 

VirtualBox [55,56]. Trata-se de uma plataforma de virtualização estável que possui 

uma versão de código aberto (VirtualBox Open Source Edition) e é de fácil utilização. 

Sua documentação é de fácil compreensão, bem como suas ferramentas, que são 

constantemente modificadas e testadas, servindo tanto para o controle quanto para a 

gerência das máquinas virtuais. Vale destacar algumas dessas ferramentas: 

 

� VirtualBox GUI:  interface gráfica administrativa; 

� VBoxManage:  controlado pela linha de comando, possui todas as 

funcionalidades do VirtualBox GUI e mais algumas funções extras para 

controle e criação das máquinas virtuais; 
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� VBoxSDL:  interface gráfica simplificada que mostra somente o necessário 

para executar a máquina virtual; 

� VBoxHeadless:  utiliza o VirtualBox Remote Desktop Protocol (VRDP) para 

ativar máquinas virtuais sem interface gráfica, com o objetivo de oferecer 

acesso remotamente. 

  

Na Figura 3.9 é possível observar o gerenciador de máquinas virtuais chamado 

VirtualBox. 

 

 

Figura 3.9 – VirtualBox GUI [61] 

 
 

O VirtualBox destaca-se, ainda, pelo suporte aos tipos de arquivos de 

armazenamento mais usados atualmente, que são o VDI e o VMDK. Este último é 

utilizado pelo popular VMware [55].  
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3.5 Aplicações das Máquinas Virtuais 

 

 

A utilização de máquinas virtuais é importante para fornecer o confinamento do 

ambiente, pois o confinamento é vital para ter um ambiente seguro. 

Contudo, o confinamento é difícil, principalmente porque não se sabe o 

comportamento do programa de código malicioso utilizado pelas botnets. 

 

 
 
 
3.6 Considerações Finais do Capítulo 

 

 

Máquinas virtuais e emuladores estão cada vez mais sendo utilizados para 

prover ambientes otimizados com menor número de máquinas reais e com uma maior 

organização do parque tecnológico e menor consumo de energia. Um servidor, por 

exemplo, pode ter mais de um sistema operacional virtualizado, proporcionando uma 

maior utilização dos recursos de hardware, diminuindo assim o tempo em que o 

computador fica ocioso, provendo uma maior utilização. Portanto, criar uma 

plataforma utilizando máquinas virtuais é interessante; os Data Centers, por exemplo, 

utilizam máquinas virtuais, dividindo assim os recursos de acordo com a necessidade 

do cliente. É possível ter uma plataforma de internet escalável utilizando máquinas 

virtuais.  

No próximo capítulo serão apresentados detalhes da plataforma escalável para 

análise da botnet, contendo servidores, roteadores, IDS, firewall, máquinas virtuais e 

uma rede de bot chamada de botnet.  
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4 PLATAFORMA ESCALÁVEL PARA ANÁLISE DA 
BOTNET 

 

 

4.1 Diagrama da plataforma XnetSim 

 

 

Neste trabalho de doutorado apresenta-se um diagrama da plataforma 

escalável de análise e estudo do comportamento da botnet em máquinas virtuais. Na 

Figura 4.1 pode-se ver a arquitetura composta por módulos, sendo possível analisar o 

comportamento da botnet, executando sistema operacional sobre máquinas virtuais, 

contendo servidor IRC, roteador e IDS. 

Na figura pode-se ver o módulo LAN e WAN. A plataforma pode ser utilizada 

em uma rede Local ou em diversos computadores distante remotamente, que  irão 

formam uma rede de bots. Utilizando Máquinas virtuais e executando sistemas 

operacionais contaminados com o bot Rxbot no qual se conecta ao servidor IRC e o 

botmaster pode enviar comandos para os bots. 

O IDS é executado no roteador e efetua a captura de pacotes enviados pelo 

botmaster de "comando e controle" para os bots e também pacotes referente a 

comunicação do bot com o C&C. 

Para o desenvolvimento da tese, decidiu-se pela utilização de máquinas virtuais 

utilizando VMware Workstation 7 e sistema operacional Windows 98 ocupando 6 Mb 

de memória RAM. Foram utilizadas 100 máquinas virtuais com a botnet RxBot, 

utilizando servidor IRC e servidor IDS (Intrusion Detection System), que usa o Snort.

  Foi utilizado também o sistema operacional Windows XP e Linux minimalista 

Puppy. Na Tabela 4.1 pode se ver o sistema operacional utilizado, o número de 

máquinas virtuais.  
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Figura 4.1 – Diagrama escalável XnetSim 

          

 

Foi utilizado um servidor IRC para ter uma plataforma totalmente isolada do 

mundo externo. O servidor IRC utiliza Linux Xubuntu 9.10 com o serviço open-source 

de dancer-irc. Foi utilizado um roteador Linux para realizar o roteamento de pacotes 

utilizando diferentes redes e IDS para capturar pacotes. 

Na Figura 4.1 é apresentada a arquitetura escalável da plataforma de máquinas 

virtuais, um conjunto de máquinas virtuais executando o sistema operacional que 

ocupa uma quantidade pequena de memória RAM. 

Para escalar é possível aumentar a quantidade de máquinas virtuais utilizando 

computadores em locais diferentes, sistema operacional e um bot que aponta para o 

endereço IP do servidor, utilizando o protocolo IRC, sendo possível conectá-lo no 

servidor IRC.  

O roteador com IDS tem o papel de fazer o roteamento entre redes virtuais e 

promover mecanismos de segurança para alertar o administrador de rede sobre uma 

possível ameaça de botnet na rede e alertar sobre a existência de comunicação entre 

o botmaster e os hosts contaminados com o bot. 

Para se ter um número maior de computadores para simular botnet é possível 

aumentar o número de máquinas virtuais, provendo assim um ambiente escalável. É 

possível também aumentar o número de hosts, placas de redes, roteadores, memória 

e servidores.  

O roteador virtual pode ser utilizado para simular um roteador real. Um ponto a 

ser considerado é que os gerenciadores de máquinas virtuais não têm ainda roteador 
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virtualizado, sendo assim, foi criado um roteador utilizando Linux. Outro ponto 

importante é a centralização através do uso de roteadores, para simular um ambiente 

parecido com o da internet; sendo o roteador um elemento importante, foi colocado 

um IDS no roteador, tornando possível analisar o tráfego de rede e detectar os 

pacotes contendo comunicação entre o bot e o botmaster, e ataques a partir dos bots. 

Na Tabela 4.1 podem-se ver as VMMs utilizadas e quantidade de máquinas 

virtuais e espaço utilizado. Utilizando o VMware, ocupa 40 Mb de memória RAM; o 

VirtualBox também ocupa 40 Mb, cada máquina virtual quando carregada ocupa um 

espaço na memória RAM. O sistema operacional Windows 98 ocupa 100 MB de 

espaço na memória RAM, o Windows XP ocupa 680 Mb. A máquina virtual que 

utilizou menos espaço em memória RAM foi o Linux minimalista Puppy. 

Dimensionando 64 Mb de memória RAM para a memória virtual dentro da máquina 

virtual, é possível executar o sistema operacional minimalista Linux Puppy, mas 

quando se carrega a máquina virtual ocupa o total de 160 Mb de memória RAM por 

máquina virtual. 

Uma máquina virtual, utilizando VirtualBox, ocupa 160 Mb de memória RAM, 

sendo que utilizando VMware com o mesmo sistema operacional ocupa 358 Mb.  

 

  
Tabela 4.1 – Número de máquinas virtuais - escalabilidade 

Máquina 
Virtual 

Sistema 
Operacional 

Quantidade 
de VM 

Ocupação 
RAM 

Serviços VMM RAM 

VMware Windows 98 100 100 Mb rBot.exe 40 Mb 

VMware Windows XP 25 680 Mb rBot.exe 40 Mb 

VMware Xubuntu 4 360 Mb Dancer-irc, 
Dancer-service, 
Wireshark, Irssi 

40 Mb 

VMware Linux Puppy - 
Minimalista 

 

100 358 Mb Wine, rBot.exe 40 Mb 

VirtualBox Linux Puppy - 
Minimalista 

 

100 160 Mb Wine, rBot.exe 40 Mb 
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4.2 Botnet  RxBot - Descrição 

 

 

Foi utilizada a botnet conhecida como RxBot para simular na plataforma de 

análise de comportamento. Rxbot foi escrita utilizando código em linguagem C++ [57]. 

Para realizar a compilação do código fonte e gerar o executável chamando rBot.exe 

foram utilizados o Visual C++ e o SDK. 

Segundo BoNeSi [7], RxBot.SP é um backdoor que permite que hackers 

acessem remotamente um computador afetado para executar as mesmas ações que 

comprometem a confidencialidade do usuário ou dificultar seu trabalho. Ele captura 

determinadas informações digitadas ou salvas pelo usuário, produzindo a 

consequente ameaça à privacidade: as senhas salvas por determinados serviços do 

Windows, por exemplo, entre outros, envia as informações para poder contaminar o 

computador de um usuário remoto através de todos os meios, por exemplo, e-mail, 

FTP, entre outros. 

O computador infectado com o bot se torna uma plataforma para ações 

maliciosas, como, por exemplo, enviar spam, ataques de negação de serviço, 

distribuição de malware etc.  

Essa botnet utiliza a rede local e gera tráfego e degrada a largura de banda. Ela 

afeta a produtividade, o que dificulta a realização das tarefas. Usa técnicas de 

camuflagem para evitar que seja detectada pelo usuário, camuflando-se em arquivos 

de fotos, programas, quando o usuário faz o download do arquivo contaminado com o 

bot. Alguns bots terminam processos pertencentes a várias ferramentas de 

segurança, tais como programas antivírus e firewall para evitar a detecção.   

O RxBot pode acessar remotamente o computador afetado para executar 

ações que comprometem a confidencialidade do usuário ou dificultam seu trabalho.  

Evita a detecção por parte do utilizador afetado, usando as seguintes técnicas 

de dissimulação [57]:  
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� Termina processos pertencentes a várias ferramentas de segurança, tais 

como os programas antivírus e firewall, para que elas não possam alertar o 

usuário sobre a presença do malware em seu computador; 

� Captura determinadas informações digitadas ou salvas pelo usuário, 

consequentemente ameaça à privacidade (senhas salvas por determinados 

serviços do Windows), tecla digitadas, a fim de obter acesso à informação, 

como senha do Internet banking, ou outras informações confidenciais;  

� Em seguida, envia as informações para um usuário (botmaster) conseguir 

pegar remotamente, através de quaisquer meios: e-mail, FTP etc.;  

� Afeta a produtividade, o que dificulta a realização das tarefas;   

� Transforma seu computador em uma plataforma para ações maliciosas; 

� Afeta a produtividade da rede local à qual pertence o computador 

comprometido, provocando uma série de atividades no tráfego da rede e 

degradação da sua largura de banda;  

� Reduz o nível de segurança do computador;  

� Usa o método de propagação via compartilhamentos de rede, verifica se o 

computador infectado está conectado a uma rede. Se assim for, tenta se 

espalhar para compartilhamentos de rede, por meio de tentativas de obter 

acesso a essas unidades compartilhadas, com senhas que são padrão ou 

fáceis de adivinhar. 

 

 

4.3 Testes utilizando o RxBot 

    

 

Na Figura 4.2 aparece o código fonte do RxBot escrito em linguagem C++; o 

código é dividido em diversos módulos e existe um arquivo chamado configs.h no qual 

é possível configurar alguns parâmetros para que o RxBot funcione, como o servidor 

de IRC, a senha do bot.   
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A variável “botid” é a identificação do bot (é possível lhe atribuir um nome) 

“version” é a versão, “passwd” é a senha atribuída ao bot para que o botmaster possa 

se logar no bot. 

A variável “server” indica o servidor IRC no qual o bot irá se conectar. Foi 

utilizado o IP “192.168.100.100” para direcionar a um servidor local para a realização 

dos testes. A variável “serverpass” é a senha atribuída ao bot. O canal para 

comunicação no servidor IRC é indicado na variável “channel”, e foi utilizado “#a” 

indicando o canal “a”. 

         

 

 

   

Figura 4.2 – Código fonte em linguagem C da botnet RxBot 

 

 

Na Figura 4.3 pode-se ver a botnet RxBot em funcionamento. Foi utilizado o 

VMware 7 e máquinas virtuais que executam o sistema operacional Windows XP. 

Pode-se ver a lista de computadores conectados ao programa chamado Mirc 

via protocolo IRC, três computadores denominados BRA 16057, BRA 23545 e BRA 

98352. O computador no qual está o Mirc é o C&C, no qual é mantido o controle 
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remoto do computador infectado pelo bot RxBot. No exemplo pode-se notar que foi 

enviado um comando “(.execute 1 calc.exe)” para executar o calc.exe nos 

computadores infectados a partir do botmaster, o que mostra que é possível executar  

um comando no computador zumbi.   

 

 

 

Figura 4.3 – Máquinas virtuais infectadas com RxBot 

 

 

Na Figura 4.4 é possível visualizar alguns dados interessantes, como o uso de 

memória RAM na simulação. Foram utilizadas 20 máquinas virtuais com o sistema 

operacional Windows XP. Nos testes preliminares, todos foram contaminados com o 

rBot.exe (executável do RxBot que contamina os computadores). 

Quando o computador é iniciado, ou quando se executa o rBot.exe gerado a 

partir da compilação do código fonte escrito em C++, este se comunica com um 
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servidor IRC. Nos testes preliminares usou-se um servidor IRC válido, mas em testes 

posteriores criou-se um servidor IRC para ter um ambiente totalmente confinado e 

seguro. Foi utilizado o servidor IRC “dancer-irc” executando no Linux, Xubuntu 9, e 

como cliente IRC foi utilizado o IRSSI executando no Linux.   

 

Figura 4.4 – Bots conectados e ocupação de memória RAM 

 

 

Na Figura 4.4 é possível observar vários bots conectados ao C&C, que está no 

servidor Linux. Foram utilizadas 20 máquinas virtuais contaminadas com o bot, e no 

gerenciador de tarefas do Windows pode-se ver que foi utilizado 10 Gbytes de 

memória RAM. 

Na Figura 4.5 pode-se ver diversos bots conectados ao botmaster. Uma vez 

conectado é necessário que o botmaster efetue o login com a senha que foi 

configurada no arquivo configs.h do código fonte do RxBot. Para logar foi utilizada a 

senha “phd” como pode-se visualizar nessa figura. Uma vez efetuado o login com 

sucesso é retornada uma mensagem que o login foi efetuado com sucesso “Password 
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Accepted”. Uma vez o botmaster logado ao bot, passa a ter o controle do computador 

zumbi a partir desse bot. 

  

  

Figura 4.5 – Bots conectados e ocupação de memória RAM 

 

 

Na Figura 4.6 pode-se ver as conexões estabelecidas entre os bots no 

computador que está instalado no servidor IRC. Utilizando o comando “netstat –a”, é 

possível ver as conexões estabelecidas com o botmaster, dos bots dos computadores 

infectados com a botnet RxBot.  

 

 

Figura 4.6 – Conexões estabelecidas 
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Na Figura 4.7 pode-se ver os processos referentes a cada máquina virtual ativa 

e a respectiva ocupação da memória que cada máquina virtual ocupa. 

 

 

 

Figura 4.7 – Processos executando as máquinas virtuais no VMware 7 

 

 

Na Figura 4.8, é possível perceber um ataque do tipo icmpflood, utilizando o 

comando “.icmflood 192.168.232.154 120 –r”. O IP 192.168.232.154 é o endereço do 

computador-alvo que foi atacado. Esse ataque é do tipo DDoS, o RxBot tem essa 

função, efetuar ataque desse tipo. 

 

 

Figura 4.8 – Ataque icmpflood contra o computador com IP 192.168.232.154 
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Na Figura 4.9 pode-se ver o ataque do tipo synflood: o botmaster através do 

comando “.synflood 192.168.232.154 337 120”, contra o computador com endereço IP 

192.168.232.154. Todos os bots que infectaram vão executar e responder ao 

comando do botmaster.  

 

 

 

Figura 4.9 – Ataque synflood contra o computador com IP 192.168.232.154 

 

 
 Na Figura 4.10 pode-se visualizar os computadores realizando ataque do tipo 

udpflood contra o computador com endereço IP 192.168.232.154. Os ataques foram 

realizados por meio de comandos de ataque DDoS, digitados pelo botmaster enviados 

para os bots efetuarem o ataque contra um computador-alvo, o qual foi realizado 

utilizando a plataforma escalável com máquinas virtuais. O ataque gera uma 

inundação flooding de pacotes utilizando o protocolo UDP. A ferramenta utilizada para 

análise dos pacotes e gráficos gerados pelo ataque foi o EtherApe [58]. 
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Figura 4.10 – Impacto do ataque DDOS udpflood na rede de VMs 

 
 

Na Figura 4.11 pode-se ver o computador-alvo com IP 192.168.232.154 sendo 

atacado pela rede de bots utilizando máquina virtual VMware 7, o firewall Sygate 

mostra o histórico de ataque de entrada (incoming). Com o Sygate Firewall é possível 

detectar um ataque do tipo DDoS originado da rede de bots. 

 

 

 

Figura 4.11 – Máquina-alvo sendo atacada por DDoS udpflood 
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Na Figura 4.12 pode-se ver a captura de pacote referente ao ataque DDoS 

contra o computador com IP 192.168.232.154. Foi utilizado o software de captura de 

pacote chamado wireshark, onde é possível ver diversos pacotes de computador 

zumbi infectados pelo RxBot realizando ataque DDoS udpflood contra um 

computador-alvo que irá sofrer o ataque. 

 

 

 

Figura 4.12 – Captura de pacote referente a ataque DDoS 

  

 

Na Figura 4.13 pode-se ver o botmaster realizando um ataque do tipo udpflood 

contra o computador-alvo com o endereço IP 192.168.232.154. O botmaster 

conectou-se utilizando um cliente de protocolo IRC, o cliente utilizado foi o IRSSI [59], 

executando no sistema operacional Linux. O botmaster, utilizando o comando 

“.udpflood”, iniciou um ataque do tipo DDoS, ou seja, todos os bots que fazem parte 

da rede da botnet iniciaram um ataque contra um único computador. Com o ataque o 

computador atacado não conseguirá responder ao grande número de pacotes, 

esgotando assim os recursos e parando o serviço ou servidor. 
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Figura 4.13 – Ataque udpflood contra computador com IP 192.168.232.154 

 

 

 Na Figura 4.14 é possível observar um computador com sistema operacional 

Windows XP e o Sygate Firewall que permite detectar o ataque DDoS. O firewall 

detectou ataque do tipo DDoS e capturou o endereço IP de cada atacante, sendo 

cada atacante um computador contaminado com o bot da botnet chamada RxBot. 

Cada bot recebe comandos por meio do protocolo IRC e inicia o ataque.  

 

     

 

Figura 4.14 – Captura de pacote ataque contra host com IP 192.168.232.154 

 

 

            Na Figura 4.15 pode-se ver uma captura de pacotes a partir de um ipscan, 

realizado por todos os hosts que estão contaminados pelo bot. O botmaster envia um 

comando de ipscan para os bots, os quais começam a escanear um computador pelo 

endereço IP, para tentar descobrir as vulnerabilidades do sistema operacional e 
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verificar as portas de serviços que estão sendo utilizadas; a partir dessas 

vulnerabilidades é possível iniciar um ataque. 

         

 

 

Figura 4.15 – Captura de pacote referente ipscan a partir de um bot 

 

 

4.4  Parâmetros de Configuração de um Conjunto de M áquinas 
Virtuais 

 

 

Na Figura 4.16 pode-se ver o módulo de configuração do VMware para 

configuração do tempo em que cada máquina pode iniciar atividades. 

No conjunto de teste foram utilizadas 100 máquinas virtuais. Foi definido 

também o tempo de início de cada um. Vale ressaltar que quando existem muitas 

máquinas virtuais e todas iniciam ao mesmo tempo, o consumo de memória e 

processamento é alto, podendo travar o computador. A vantagem de utilizar um 

conjunto, ou seja, um time, team, é que quando a execução for iniciada se iniciam 
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automaticamente todas a máquinas ao mesmo tempo, não precisando iniciar, pausar 

ou desligar uma por uma. 

 

 

 

Figura 4.16 – Configuração máquina virtual 

 

 

Na Figura 4.17 pode-se ver a opção de configuração do relógio do sistema 

operacional com o relógio da máquina virtual, possibilitando a sincronização. Essa 

opção no VMware facilita a sincronização, sendo necessário todos os sistemas 

operacionais estarem sincronizados com o mesmo tempo de relógio. 
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Figura 4.17 – Configuração da sincronização de tempo 

 

 

4.5 Conclusão sobre Plataforma XnetSim   

 

 

Xnetsim é o nome dado à plataforma escalável de simulação e análise de 

ataques da botnet. A letra “x” do nome significa executável, “net” vem da língua 

inglesa network, que significa rede, e “sim” significa “simulation”, ou seja, simulação. O 

nome “Xnetsim” é dado à plataforma escalável de análise de ataques utilizando a 

botnet. 

Neste capítulo apresentou-se a plataforma de internet, também chamada de 

XnetSim. A plataforma Xnetsim foi criada para simular um ambiente de internet, a fim 

de estudar e analisar o comportamento da botnet. O XnetSim tem roteadores, 

servidores, redes com classe de endereços IPs diferentes, sistema de detecção de 

intrusão (IDS), servidor IRC, cliente IRC, rede de bot, também conhecida como botnet, 

e sistemas operacionais com Windows XP, Windows 98, Xubuntu. Como ambiente de 

teste, foi criada a plataforma com 100 máquinas virtuais que permitiu estudar e simular 

situações de ataques.  
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Para efetuar a simulação utilizando a plataforma XnetSim, foi utilizado um 

computador com processador Intel core I7, com 16 Gbytes de memória RAM e 500 

Gbytes de HD (Hard Disk). 

 No próximo capítulo serão apresentados alguns resultados referentes à análise 

do comportamento da botnet e também a forma de análise para geração de dados 

estatísticos utilizando a análise social. 
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5 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA 
PROPAGAÇÃO DE UMA BOTNET 

 

 

Neste capítulo é possível observar o comportamento da botnet, utilizando 

roteadores, a detecção do bot pelo IDS, a comunicação entre o bot e o C&C, 

mecanismos de contenção, pseudousuário e análise social. 

 

 

5.1 Resultados do Comportamento Botnet  utilizando Roteadores  

 

 

Na Figura 5.1 pode-se ver redes interconectadas utilizando roteadores com 

sistema operacional Linux. O roteamento de pacote foi habilitado no arquivo 

“ip_forward”; e mudando de byte 0 para 1. 

Cada rede com o roteador foi denominada como um nível da rede, R1 é a rede 

nível 1 com classe de IP 10.10.0.X; R2 é a rede nível 2 com classe de IP 192.168.0.X; 

R3 é a rede nível 3 com classe de IP 10.10.5.X; e R4 é a rede nível 2 com classe de 

IP 192.168.5.X. 

Os níveis topológicos da plataforma escalável de análise dos ataques da botnet 

são implementados através de roteadores, utilizando Linux, que fazem o roteamento 

de diversas redes diferentes, simulando um ambiente de internet. Foi utilizado IDS nos 

roteadores para capturar pacotes contendo assinatura do bot. O log do IDS informa 

que um determinado computador está contaminado com o bot e que está se 

comunicando com o C&C. Dessa forma, foi possível obter dados referentes à captura 

de pacotes contendo o bot, pacotes que comunicam entre o bot e o C&C. Utilizando o 

log do Snort foi possível visualizar os computadores contaminados e quais 

computadores fazem parte da botnet. 
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    R3 = nível 3     3.X 

    R4 = nível 4     4.X 

 

       R1 = nível 1      1.X 

 

 

 

 

   10.10.0.X                                                                                         10.10.5.X 

 

 

 

  192.168.0.X                                                                                    192.168.5.X   

 

 

 

       R2 = nível 2      2.X 

Figura 5.1 – Roteamento de pacotes entre bot e C&C 

 

 

O roteador sendo um ponto importante da rede e pelo fato do fluxo de pacotes 

passar por ele, contem um IDS para capturar pacotes contendo assinatura do bot. 

Um exemplo: o computador C do nível 4 da rede envia o pacote do bot para o 

C&C. Quando o pacote passa pelo roteador 2, o IDS captura o pacote e gera um log 

chamado “alert”, o log contém o endereço IP do computador C que envia o pacote, a 

data e hora. O pacote é direcionado para o roteador 1, que contém também um IDS. 

           

 

 

5.2 Detecção da Comunicação entre o Bot  e C&C 

 

 

A detecção da botnet foi possível usando IDS Snort. Quando o bot infecta o 

computador da vítima envia um pacote para o servidor C&C por meio do protocolo 

IRC, estabelecendo assim a comunicação entre o bot e o botmaster. É possível 

 
 A
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Roteador           
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  Roteador 
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detectar pacotes IRC com assinatura de botnet pelo sistema de detecção de intrusão, 

que gera um log contendo a comunicação. Assim, é possível analisar esse log para 

ver os pacotes referentes à comunicação do bot com o C&C. O Guardian analisa o log 

gerado pelo Snort e pode ser usado para realizar medidas de segurança, como, por 

exemplo, bloquear pacotes utilizando regras de filtro de pacotes, como Iptables. 

Na Figura 5.2 observa-se o IDS Snort capturando o pacote referente à conexão 

do bot no host com IP 192.168.232.128, conectado ao servidor IRC com IP 

192.168.232.133 utilizando a porta 6667. 

 

 

 

Figura 5.2 – Captura de pacote utilizando IDS Snort 

 

 

Na Figura 5.3 pode-se visualizar o Guardian através do log gerado pelo Snort 

capturando o pacote referente à conexão do bot no host com IP 192.168.232.128, 

conectado ao servidor IRC com IP 192.168.232.133 utilizando a porta 6667. 

 

 

 

Figura 5.3 – Captura de pacotes utilizando Guardian com origem e destino 
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Na Figura 5.4 visualiza-se o bot rotulado “BRA|63754” se conectando ao 

servidor IRC, no qual o botmaster, utilizando o cliente IRC denominado IRSSI, tem o 

controle do bot, podendo enviar comandos e capturar dados. A seguir pode-se ver a 

detecção do pacote capturado pelo IDS no roteador, onde é possível observar que 

houve uma comunicação de um bot ao servidor IRC e o botmaster no controle do bot. 

 

 

 

Figura 5.4 – Bot se conectando ao servidor IRC e IDS detectando 

 

 

 Na Figura 5.5, vê-se os pacotes de ataque DDoS utilizando udpflood, sendo 

possível visualizar um padrão de envio de pacote. Nota-se que o envio é intercalado 

na rede: se forem enviados 1.000 pacotes de cada bot para o computador-alvo, há um 

intervalo de tempo de espera de acordo com o número de bots, por exemplo o 

endereço IP 192.168.232.228 de cor vermelha. Observa-se também um 

escalonamento no envio de pacotes de ataque; além disso, com a análise do tempo 

de escalonamento é possível traçar um perfil de comportamento para esse bot. 
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08/03-16:25:13.262147 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.229:1025 
08/03-16:25:13.262183 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.228:1025 
08/03-16:25:13.262761 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.227:1025 
08/03-16:26:44.793395 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.229:1025 
08/03-16:26:44.793828 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.228:1025 
08/03-16:26:44.794187 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.227:1025 
08/03-16:28:16.277375 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.229:1025 
08/03-16:28:16.277643 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.228:1025 
08/03-16:28:16.278010 192.168.232.133:6667 -> 192.1 68.232.227:1025 

Figura 5.5 – Pacotes de ataque DDoS 

 

 

 

5.3 Detecção da Propagação da Botnet  

 

Na Figura 5.6 visualiza-se o fluxo para detecção de um bot. Utilizando um 

sistema de detecção de intrusão, foi possível detectar a propagação da rede de bots. 

Os pacotes enviados dos bots para o servidor IRC foram capturados pelo IDS Snort 

que foi instalado no roteador. A utilização de IDS em um ponto da rede onde o fluxo 

de dados passa é importante para a detecção da propagação dos bots na rede. 

Os roteadores estão com o IDS Snort; quando o pacote passa pelo roteador 

contendo assinatura de uma botnet, o IDS detecta. 

O usuário recebe um e-mail e clica no arquivo anexo contaminado com o bot. 

Em seguida o pseudousuário executa o bot, simulando ser um usuário. Uma vez o bot 

executado, este se comunica com o servidor IRC. O botmaster que é o administrador 

da rede de bots, e se conecta ao C&C e envia comandos para os bots realizarem 

ataques. Na plataforma os roteadores com IDS detectam essa comunicação e os 

ataques. Utilizando o IDS e o Guardian foi possível bloquear a comunicação entre o 

bot e o C&C. 
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Figura 5.6 – Fluxo de detecção de um bot 

 

  

  Com a análise do fluxo de detecção foi possível verificar como a 

contaminação pela botnet e a comunicação do bot com o botmaster ocorrem e como 

efetuar a contenção utilizando IDS no roteador 

 

5.4 Contenção da Propagação da Botnet  

 

 

A contenção da propagação das botnets é possível em uma rede, seguindo as 

seguintes formas:  

 

1) Descobrir que há um bot na rede utilizando um IDS no roteador, onde o 

fluxo de pacotes passará; 

2) Descoberto o endereço IP do computador que tem o bot, é possível isolar 

esse IP da rede através do roteador.  Assim o computador não poderá 

enviar  pacote por conta da desativação da comunicação com o bot;  

3) Através da lista de IP onde consta a comunicação do botmaster com o 

computador e vice-versa, é possível ver todos os computadores infectados 

pelo bot; 

4) Criar regras no firewall para que os pacotes de bot não se comuniquem com 

o endereço IP ou domínio do servidor IRC.  
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5.5 Isolar o Botmaster  

  

Para isolar o botmaster é necessário descobrir o endereço do C&C por meio 

dos pacotes que trafegam entre os bots e o C&C; utilizando regras de filtro de pacote 

foi possível bloquear a comunicação. A regra utilizada para bloquear a comunicação 

entre o bot e o C&C (servidor IRC) foi a que se segue. 

 

 

5.5.1 Bloquear computador infectado com bot  a partir do roteador 

 

 

 Utilizando as regras de filtro de pacote com Iptables foi possível bloquear o 

computador contendo o bot, o pacote é bloqueado não sendo possível o envio. 

 

iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 -s 192.168.0.11 -d 192.168.0.1 -j DROP 

iptables -A FORWARD -p udp -i eth1 -s 192.168.0.11 -d 192.168.0.1 -j DROP 

 

 

5.5.2 Comunicação do ataque entre roteadores 

  

  

Na Figura 5.7 pode-se ver a comunicação entre os roteadores. O IDS detecta a 

comunicação entre o bot e o C&C, ou um ataque a partir de um bot, envia um alerta 

para os outros roteadores, para que possam conter a propagação dos bots na rede, 

por meio do bloqueio do endereço IP do computador infectado pelo bot, e bloqueando 

toda comunicação para o endereço IP do C&C, o que torna possível parar a 

comunicação e ataques dos bots. 

O aviso é enviando por meio da atualização do arquivo chamado “lista”, que 

ocorre por meio do compartilhamento na rede utilizando o protocolo SMB (Service 

Message Block) no Linux. 
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Quando o roteador detecta um bot, atualiza o conteúdo do arquivo “lista” de 

cada roteador, utilizando o comando “echo”.  

Comando: 

 

Echo 1 >> /<compartilhamento/rede/lista 

 

Se o roteador utilizando script detecta que a lista tem o 1, então bloqueia todo o 

tráfego utilizando a regra de Iptables. 

                

  

  

 

 
 

Figura 5.7 – Detecção do bot 
 
 
 
5.5.3 Difundir mensagem de alerta geral 

 

 

Um alerta geral pode ser emitido para toda a rede através da detecção do bot e 

pela comunicação pelo roteador. 

  

 

5.5.4 Log  individual de cada computador para ter um padrão e xato de 
propagação  

 

 

Utilizando roteador com IDS, foi possível obter um log do tráfego de todos os 

computadores, o que tornou viável a análise dos pacotes. 

 

Roteador A 
utilizando IDS 
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   Roteador B 

   Roteador C 
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5.5.5 Padrão de propagação e formação da botnet   

 

A rede de bot se propaga de acordo com a contaminação por intervenção do 

usuário. Quando o usuário executa através do click do mouse o arquivo executável 

contendo o bot, o bot executa e gera linhas no registro do Windows. Dependendo do 

sistema operacional o bot se conecta no momento da execução do bot. Ocorre em 

outros casos de o sistema operacional precisar ser reiniciado para que o bot possa se 

comunicar com o C&C. 

O Windows XP, por exemplo, comunica-se no momento da execução do 

rBot.exe; o Windows 98 tem que ser reiniciado para se comunicar com o C&C; já no  

caso do rBot.exe, sendo executado no emulador do sistema operacional Windows e 

executado no Linux, chamado Wine, o bot se comunica com o C&C sem precisar 

reiniciar o sistema operacional. 

 

5.5.6 Executar o bot  no computador contaminado simulando ser um 
usuário  

 

Na Figura 5.8 pode-se ver o código fonte do pseudousuário que executa 

randomicamente o RBot, simulando ser um usuário. 

Nesse caso, a infecção ocorre quando o usuário usa o mouse para clicar em 

um arquivo infectado que pode ser enviado via e-mail em anexo, ou download de um 

arquivo infectado com o bot, ou clicando em um link em uma rede social, como Orkut, 

Twitter, que direciona para um arquivo com o bot, ou ainda clicando em um link 

enviado por programa de mensagem instantânea como MSN. 

O programa para simular um usuário foi escrito em linguagem C, utilizando a 

função de randômico com um range de 1 a 100. Como não é possível saber quando o 

usuário irá clicar, porque depende de diversos fatores, como personalidade, 

conhecimento, faixa etária etc., então definir se o usuário irá clicar ou não é um 

problema, com isso usar o randômico poderá simular a idéia de ter um usuário que 

pode iniciar a infecção. A seguir o programa que simula um usuário. 

O pseudousuário quando clicar no arquivo rBot.exe dará início à infecção e, 

uma vez infectado, o bot se comunica com o C&C. 
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Dessa forma, foi possível simular a intervenção do usuário no processo de 

contaminação, podendo o usuário ser classificado de acordo com o percentual para 

definir o grau de contaminação; por exemplo, se todos os usuários forem leigos, pode-

se definir um valor maior para a função rand() do algoritmo, como colocar como 

parâmetro na função rand() o valor de  80%, ou seja a probabilidade de contaminação 

será maior. Se houver uma maior quantidade de usuários experientes, pode-se definir, 

por exemplo, 20%, ou seja, a quantidade de contaminação será menor, porque o 

percentual é menor, com base em usuários experientes.   

O pseudousuário foi criado justamente para simular um usuário na plataforma 

escalável de estudo e análise da botnet, sendo possível assim fechar um ciclo desde 

o usuário se contaminando até o servidor C&C sendo utilizado para envio de comando 

pelo botmaster. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

int i, bot; 

int main () 

{ 

srand ( time(NULL) ); 

printf ("Um numero entre 0 e 99: %d\n", rand()%100) ; 

bot = rand()%100; 

/*executar bot*/ 

if(bot > 50) 

  { 

  printf ("Checando"); 

  if (system(NULL)) puts ("Ok"); 

    else exit (1); 

  printf ("Executando o rbot\n"); 

  i=system ("rbot"); 

  printf ("O valor retornado foi: %d.\n",i); 

  system("PAUSE"); 

  return 0; 

}else 

    printf ("Nao executado"); 

    system("PAUSE"); 

    return 0; 

Figura 5.8 – Resultados da análise de contaminação pseudousuário 
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Na Figura 5.9 é possível observar os resultados referentes à contaminação 

pelo pseudousuário, utilizando 100 sistemas operacionais executados em máquinas 

virtuais. Na primeira análise, 38 hosts foram contaminados e 62 não foram; na 

segunda análise 41 foram contaminados e 59 não foram contaminados; e na terceira 

análise 46 foram contaminados e 54 não foram.  
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Figura 5.9 – Resultados da análise de contaminação pseudousuário 

 

Nas figuras, pode-se ver a possibilidade de infecção pelo bot em três análises, 

simulando usando o usuário simulado. Esses dados são importantes para demonstrar 

que a contaminação ocorre por meio da execução do arquivo executável do bot. 

Utilizando o pseudousuário foi possível realizar testes mesmo sem ter um usuário real. 
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5.5.7 Contaminação do computador pelo bot  

 

 

 Na Figura 5.10, observa-se a contaminação pelo bot não criptografado 

utilizando diversos parâmetros. Por exemplo, nota-se que utilizando 50 hosts com 

antivírus avast, 35 foram detectados e 15 não foram detectados; utilizando o firewall 

do Windows, 50 não foram detectados, ou seja, todos foram; o Sygate Firewall 

detectou todos os bots, ou seja, 50; e com a atualização do sistema operacional todos 

não foram detectados. 
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Figura 5.10 – Contaminação bot não criptografado 

 

 

 

Na Figura 5.11, é possível visualizar a contaminação dos sistemas 

operacionais executados sobre as máquinas virtuais. Com o bot criptografado (cliente 

bot) se torna mais difícil a detecção pelos mecanismos de proteção, como antivírus; os 

mesmos têm dificuldade de detectar porque o pacote que foi criptografado dessa 

forma mascara o bot, pode-se ver no gráfico que o nível de infecção é bem maior 

devido à criptografia do bot. Foi utilizado o software Tremida para criptografar o bot. O 

firewall do Windows não detectou pacotes enviados a partir do bot, já o firewall Sygate 

detectou 100% dos pacotes enviados dos bots para o C&C. A atualização do sistema 
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operacional também não resolveu a questão, sendo em que 100% dos casos houve 

contaminação pelo bot. 
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Figura 5.11 – Contaminação bot criptografado com Tremida 

 

 

Na Figura 5.12, pode-se observar a contaminação efetuada utilizando o 

pseudousuário com parâmetros, como sistema operacional com antivírus, sistema 

operacional com o firewall nativo ativo, sistema operacional com firewall de terceiros e 

sistema operacional com atualização.   

Utilizando antivírus, 39 computadores foram contaminados mas não houve 

detecção pelo antivírus; o firewall do Windows também não detectou o bot; o Sygate 

Firewall detectou todos; e o sistema operacional também atualizado não impediu a 

contaminação pelo bot. 
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Figura 5.12 – Contaminação bot utilizando pseudousuário 

 

 

5.6 Análise Social  

  

 

O analisador social é um método para identificar e quantificar a quantidade de 

computadores que poderiam ser infectados - o código somente executa com o click do 

usuário e gera registro no arquivo no servidor web. Dessa forma é possível obter 

dados estatísticos de possibilidade de contaminação demonstrando o click do usuário. 

O analisador é utilizado para demonstrar o quanto é possível ser contaminado por um 

possível bot em uma rede, por meio da intervenção do usuário. Esse recurso pode ser 

utilizado como um módulo para análise de risco de contaminação pela botnet. 

O código seguinte gera registros no arquivo ‘registros.csv’. Se o usuário clicar 

no link enviado por e-mail, é enviado para o servidor web o registro com o e-mail do 

usuário, data e hora. 

Utilizando o analisador social, é possível detectar padrões de comportamento 

de usuários (o usuário pode ou não clicar) demonstrando uma possível contaminação 

futura ou não. 

Na Figura 5.13, visualiza-se o código-fonte do analisador social escrito em 

linguagem PHP. 
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   <?php 

              $fp = fopen("registros.csv","a+"); 

            fwrite($fp,$_GET['user'].";".date("d/m/ Y - h:i:s")."\n"); 

   fclose($fp); 

 ?> 

Figura 5.13 – Contaminação bot utilizando pseudousuário 

 

A seguir, quando o e-mail for enviado para o destinatário, o link em que o 

usuário irá clicar apontará para o link seguinte, enviando assim dados para o servidor. 

Se o usuário clicar, será enviado pacote para o servidor web, sendo possível 

obter a data e a hora em que o usuário clicou. 

Exemplo:  

 

http://200.11.12.252/sedkeghayq/?user=fagmuzzi@yaho o.com.br  

 

Na Tabela 5.1 pode-se ver alguns e-mails, e a data e a hora em que a rotina 

foi clicada pelo usuário no analisador social. 

 

Tabela 5.1 – Dados analisador social 

e-mail Data Hora 

projetophd@gmail.com 31/08/2010 11:59 

Projetophda@yahoo.com.br 31/08/2010 12:30 

Projetophdb@yahoo.com.br 31/08/2010 13:40 

 

Pode-se observar na Figura 5.14 os resultados referentes à utilização de 3 

amostras de 50 contatos. Foi possível verificar que a primeira amostra obteve 24% de 

confirmação de click, a segunda obteve 41% de confirmação de click e a terceira 
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amostra 54%. Aqueles que clicaram poderiam ter sido contaminados se houvesse um 

link apontando para alguma malware ou bot. 

Na análise obteve-se os resultados referentes à análise social, no período de 

01/08 a 11/08 dos 50 e-mails enviados, retornaram 12 que foram clicados; no período 

de 12/08 a 21/08 retornaram 18; e de 22/08 a 31/08, 21. Com a análise social foi 

possível verificar uma possível hipótese de contaminação, se o link estivesse 

apontando para um arquivo contendo o bot para contaminar o computador da vítima. 

Para haver a contaminação o usuário teria que clicar no link ou arquivo contaminado. 

Pode-se verificar que a maioria não clicou, sendo que a média foi de 17, o que 

representa 34% dos que clicaram. Esse dado indica que poderiam ser contaminados 

se tivesse algum código malicioso que o link direcionasse. 

 

 
Figura 5.14 – Resultados de análise social 

 

 

5.6.1 Ciclo de contaminação, propagação, detecção e  contenção 

          

 

Existe um ciclo de contaminação do computador pelo bot, fazendo com que o 

computador se torne um computador zumbi, se tornando parte de uma botnet, sem 

que o usuário saiba que está contaminado. O ciclo de contaminação ocorre na 

seguinte ordem: 
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1. Download ou click anexo ou link; 

2. Pseudousuário executa; 

3. Bot envia pacote para o servidor IRC (botmaster); 

4. Quando o pacote passa pelo roteador, o IDS detecta e gera dados no log; 

5. O Guardian analisa o log e verifica que houve um pacote com assinatura de 

bot e gera uma regra no firewall; 

6. O firewall utilizando Iptables gera regra para isolar os pacotes do host; 

7. O roteador envia mensagem para outros roteadores para conterem o 

ataque; 

8. Os outros roteadores geram regras de Iptables para isolar o host 

contaminado pelo bot. 

 

 

5.6.2 Número de nós infectados 

 

 

Utilizando o roteador e o IDS foi possível obter o número de nós infectados pelo 

bot. No arquivo de log do Snort, obteve-se o registro de infecção pelo bot no 

computador. 

 

 

5.6.3 Dados reais para iniciar simulação 

 

 

De acordo com o dado obtido pelo analisador social, é possível usar o 

parâmetro para iniciar o pseudousuário, como definir o percentual de probabilidade 

randômica do código.  
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5.6.4 Roteadores com medidas pró-ativas 

 

 

O roteador com IDS pode ter medidas pró-ativas contra os bots. Isso é possível 

utilizando uma máquina virtual com sistema operacional Linux. Foi utilizado o Xubuntu 

9.10, IDS Snort e Guardian. 

Quando um bot é detectado pelo IDS do roteador gera-se um arquivo de log no 

diretório “/var/snort”, chamado “ALERT”, com o registro da detecção pelo sistema de 

detecção de intrusão Snort do bot, como pode-se ver na Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15 – Roteador com IDS captura bot 

 

 

5.6.5 Computador infectado emitindo alerta para o r oteador  

 

 

A partir do roteador com IDS foi possível saber qual computador estava 

contaminado na rede LAN (Local Area Network), sendo possível detectar o nó da rede 

contaminado e iniciar um plano de contingência para limitar a propagação na rede. Foi 

possível também a partir do log saber a quantidade de nós infectados na rede. 

 

 

5.6.6 Roteador detecta comunicação entre host  infectado  

 

 

Foi possível detectar o bot pelo roteador com IDS e elaborar uma árvore a partir 

da contaminação.  
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Na Figura 5.16 observa-se a árvore da botnet. Utilizando o log do IDS foi 

possível verificar os nós contaminados e traçar uma árvore de contaminação. O host 

A com endereço de IP 192.168.232.228 foi detectado pelo IDS do roteador 1, o host F 

foi detectado pelo IDS do roteador 2 e pelo IDS do roteador 1. 

A árvore pode apontar o caminho que o pacote percorreu da origem até o 

destino. Por exemplo, se o host F está contaminado com o bot e estabelece 

comunicação com o C&C, para o pacote chegar até o C&C terá que percorrer o 

caminho passando por dois roteadores, o roteador 2 e o roteador 1. Com o IDS 

detectando o bot nos roteadores, foi possível detectar o pacote contaminado com o 

bot e o tempo de comunicação. Para verificar o tempo, foi necessária a configuração 

para um servidor NTP para sincronizar os relógios [30].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 – Árvore de detecção de um bot 

 

 

5.6.7 Plataforma open source   

 

 

 Na Figura 5.17 pode-se ver o Linux minimalista de distribuição, chamado Puppy 

[60], precisar somente de 94 Mb de espaço em disco e 128 Mb de memória RAM, 

executando sobre a máquina virtual que foi criada utilizando VirtualBox. O Linux e o 

VirtualBox [55] são open source. 

    C&C 

  Botmaster Roteador 1 

Roteador 2  

Host D Host E Host F 

Host A 
 

Host B Host C 
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Figura 5.17 – Linux Puppy 

 

 

Na Figura 5.18 pode-se verificar a execução do rBot.exe por meio do emulador 

para Windows executando o Linux, chamado Wine. O wine utilizado para emular o bot 

no sistema operacional Linux.  

Algumas funcionalidades do RxBot não funcionaram utilizando o emulador 

Wine, como o ataque DDoS e o ipscan, por não ter algumas bibliotecas do Windows 

no emulador. É importante destacar que para funcionar é necessário ter bibliotecas do 

Windows para executar o rBot.exe no emulador. 

  

 
   

Figura 5.18 – Execução rBot.exe utilizando Wine no Linux 
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5.7 Considerações Finais do Capítulo 

 

 

Neste capítulo foi possível obter resultados referentes ao comportamento da 

rede de bots, como grau de contaminação utilizando antivírus, firewall e atualização do 

sistema operacional. Foi possível também analisar o grau de contaminação utilizando 

análise social e contaminação utilizando pseudousuário.  

A metodologia utilizada na plataforma escalável foi a utilização de máquinas 

virtuais para estudar e analisar a botnet.  

Devido à flexibilidade de instalação e gerenciamento, foi possível criar um 

team, ou seja, um time de máquinas virtuais e iniciar todas com um único click do 

mouse, sem a necessidade de abrir e iniciar uma por uma, o mesmo ocorreu para 

desligar as máquinas e os sistemas operacionais. Utilizar VM torna o ambiente flexível 

e gerenciável, pois com um único computador foi possível colocar 100 máquinas 

virtuais. Se não houvesse esse recurso, seriam necessários 100 computadores reais, 

e o gerenciamento não seria simples, como é gerenciar 100 VMs. O custo também 

seria elevado se tivesse que investir em computadores reais, e o consumo de energia 

seria maior também.  

Para conseguir um número grande de VMs é necessário uma quantidade de 

memória RAM, proporcional ao número de VMs, e também espaço em disco. A 

flexibilidade de uso é interessante. É possível, por exemplo, copiar a imagem da VM 

para outros computadores e também realizar o backup das imagens; em caso de 

recuperação dos dados, é possível recuperar o backup da imagem da VM. Dessa 

forma o sistema operacional, aplicação e dados são recuperados, ou seja, é possível 

fazer cópia da VM inteira. 

Para conhecer um ataque bot é necessário ter mecanismos de análise, o bot 

sempre se comunica com o C&C e fica aguardando um comando do botmaster para 

realizar ataques, capturar senhas, fazer ipscan em outros micros, enviar spam. É 

complicado para o usuário comum saber que seu computador está contaminado com 

um bot, o antivírus precisa estar com a assinatura do vírus para detectar, senão o 

usuário não consegue detectá-lo; o tempo de atualização do antivírus, detecção e 

eliminação do bot não é proporcional ao tempo de propagação dos bots, ou seja, os 
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bots se propagam rapidamente sem que o usuário detecte, se não tiver mecanismos 

de detecção. 

Outra forma de detecção é por meio de firewall, o firewall avisa quando o bot 

tenta se comunicar com o C&C utilizando uma porta e apontando para o IP do C&C, e 

se o usuário autoriza ou não, os firewalls como Sygate Firewall e Zone Alarm fazem a 

detecção, já o firewall do Windows não avisa. 

Na plataforma utilizando VM, com a utilização de IDS, é possível conhecer um 

ataque por bot. Foi possível detectar qual computador foi contaminado pelo bot, se 

houve comunicação com o C&C e o endereço IP do C&C. 

Para evitar que um usuário se contamine com um bot, o primeiro passo é esse 

usuário ter noção mínima de segurança, sendo conscientizado de que não é seguro 

clicar em um link desconhecido, não abrir arquivos anexos sem conhecer o remetente 

que enviou, não efetuar download e executar arquivos desconhecido e de fontes 

duvidosas. Para ter segurança mínima é importante ter um firewall e antivírus 

atualizado; contudo, isso não garante segurança total, a conscientizarão se torna a 

melhor arma contra essa contaminação por bot. 

Ter um maior conhecimento sobre o comportamento da rede de bot é 

importante para evitar e conter a propagação, por isso utilizar a plataforma usando 

máquinas virtuais torna flexível, gerenciável e confinado o ambiente. Isso se faz 

necessário porque o ambiente confinado é seguro para realização dos testes.  

A análise dos dados gerados a partir de ataque DDoS mostra segmentos de 

pacotes UDPs sem confirmação de pacote, o que causa um grande impacto na rede, 

provocando uma inundação de pacotes UDPs; consequentemente, a rede fica lenta e 

o host-alvo do ataque fica inativo, não respondendo, travando e gerando grande 

tráfego de pacotes na rede e colisão de pacotes. 

A partir das análises do comportamento das botnets foi possível estudar formas 

de contenção de ataque das mesmas e contenção da propagação dos bots. 

Algumas funcionalidades da botnet não funcionaram utilizando a plataforma 

open source, devido à ausência de bibliotecas para as chamadas do rBot.exe. O 

ataque DDoS e o ipscan não funcionaram no Linux utilizando o Wine. 
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Algumas funcionalidades, como o login do botmaster nos bots, e a obtenção de 

informações, como endereço IP do computador infectado, puderam ser obtidas 

utilizando o Linux com o emulador Wine. 

No próximo capítulo será apresentada a análise do comportamento da botnet 

utilizando protocolo SMTP e ipscan. 
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6 RESULTADOS DO COMPORTAMENTO DA BOTNET 
 

   

 Neste capítulo é possível observar a forma de propagação da botnet por meio 

de e-mail, utilizando o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que utiliza a 

porta 25 para enviar e-mail, e é o protocolo padrão para envio de e-mails através da 

internet [61].  

 

 

6.1 Propagação da Botnet  

 

 

Na Figura 6.1 pode-se ver a execução do programa EtherApe [58] sendo 

executado no C&C, no qual foi possível observar o envio de pacotes pelos bots 

utilizando protocolo ICMP para alguns nomes de domínios aleatórios para infectar 

outros computadores utilizando a internet. 

 
 

 
Figura 6.1 – Bot enviando pacote do tipo protocolo ICMP 
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A Figura 6.2 mostra o programa Wireshark [62] sendo executado no C&C para 

capturar pacotes enviados pelos bots utilizando protocolo ICMP e aleatoriamente 

criando lista de e-mail.  

O computador zumbi contaminado pelo bot envia pacotes utilizando o protocolo 

SMTP. Esse protocolo é responsável pelo envio de e-mail, utilizando número de 

endereço IP, gerado aleatoriamente. O DNS responde a esse número retornando um 

endereço de e-mail, que é enviado pela internet para contaminar outros 

computadores. 

Se o computador infectado pelo bot tiver um catálogo de contatos contendo 

endereços de e-mail, um e-mail é enviado a todos os endereços que fazem parte da 

lista de contato. 

Na Figura 6.2 é possível visualizar endereços de e-mails e número de 

endereços IPs. A figura mostra pacotes que foram pelo bot para a lista de e-mail.  

 

 

 
 

Figura 6.2 – Envio de pacote tipo ICMP referente a e-mail 
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6.2 Descrições de Testes 

 

 

 A Figura 6.3 apresenta a propagação dos bots por meio da rede utilizando 

máquinas virtuais. Foi analisado o comportamento dos bots para infectar outros 

computadores por meio do envio de e-mails. A botnet se propagou pela lista de 

contatos de e-mail, do computador zumbi contaminado pelo bot, e criou uma lista 

aleatória de e-mails para enviar pela internet e contaminar outros computadores.  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.3 – Grafos de propagação da botnet na plataforma escalável virtualizada 

 

 

 Na Figura 6.4 pode-se ver o tempo e os domínios de e-mails utilizados para 

disseminar através da internet os bots e contaminar outros computadores. Foram 

utilizadas 100 máquinas virtuais para a realização dos testes e 4 roteadores utilizando 

Linux, cada roteador com 25 máquinas virtuais. Foram analisadas 3 amostras, 

contendo a propagação de pacotes utilizando o pacote SMTP, e coletado o tempo 

médio de envio.  
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Figura 6.4 – Envio de pacotes utilizando protocolo SMTP 

 

 

Na Figura 6.5 pode-se observar a quantidade de pacotes SMTPs enviados, 

utilizando 100 máquinas virtuais e 4 roteadores: o roteador A, contendo 25 hosts; 

roteador B com 25 hosts; roteador C com 25 hosts; e o roteador D com 25 hosts 

também. A observação se deu com a utilização de 3 tempos diferentes: 1, 2 e 3 horas. 

Nota-se que o número de pacotes praticamente dobra, sendo possível estimar um 

tempo. 

 

 
Figura 6.5 – Quantidade de pacotes SMTPs por roteador 
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A Figura 6.6 mostra os pacotes do tipo SMTP enviados por bot. Nota-se que o 

bot 19 foi o responsável pela maior quantidade de envio de pacotes, 14.321. A média 

foi de 12.729,6 enviados em um tempo de 3 horas. 

  

  

 
 

Figura 6.6 – Pacotes SMTPs enviados por bot 

 
 
 

Na Figura 6.7, pode-se verificar os pacotes do tipo SMTP enviados pelo bot. 

Foram utilizadas 50 e 100 máquinas virtuais e efetuada a projeção com 1.000, 10.000, 

100.000 e 1.000.000 de bots. 

Utilizando 50 computadores, executando na máquina virtual da plataforma 

escalável, foram enviados 636.480 em 3 horas. Utilizando 100, foram enviados 

2.545.920 em 3 horas. 

Foi feita a projeção baseada no número médio de pacotes enviados por bot, 

que foi de 12.729,6 em 3 horas. Um total de 31.8240 dividido por 25 hosts dá o 

número médio de 2.729,6. 

Utilizando 100.000 bots, a estimativa de pacotes enviados seria de 

1.272.960.000. Já com botnet com 1.000.000 de bots, a estimativa de envio de pacote 

SMTP é de 12.729.600.000. 
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Nota-se que a curva do gráfico foi linear, baseada no número crescente de bots 

no tempo de 3 horas. À medida que aumenta o número de bot, aumenta 

proporcionalmente o número de pacotes enviados utilizando protocolo SMTP. 

Constata-se um padrão que se pode chamar de linear no comportamento da botnet na 

plataforma, esse padrão é importante para a análise do impacto do protocolo SMTP 

na internet e o grau de infecção que a botnet pode infectar espalhando e-mail na 

internet. 

 

 

 
 

Figura 6.7 – Envio de pacotes SMTPs e projeção 

 
 
 

Na Figura 6.8, pode-se ver os pacotes do tipo SMTP enviados pelo bot. Em 7 

dias utilizando 50 bots, foram capturados 35.642.880 pacotes, ou seja, 3,56 elevado a 

7 (3,567). Em 30 dias utilizando 50 bots, foram capturados 152.755.200, ou seja, 

1,538. 

Foi feita a projeção utilizando dias e número de bots. Em uma botnet com 

1.000.000 de bots, o número estimado de pacotes do tipo SMTP foi de 3,0551 [14] em 

30 dias. A tendência do gráfico é linear, ou seja, conforme o aumento no número de 

bot aumenta-se o número de pacotes do tipo SMTP enviados na rede ou internet. 
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Esse padrão linear aponta para o problema do aumento da probabilidade de infecção 

por e-mail e também o problema do grande número de pacotes trafegados na internet, 

sendo que atualmente o grande número de pacotes que trafegam na internet são 

spam. Muitos bots enviam spam e também contaminam os computadores, fechando 

assim o ciclo de contaminação. 

 
 
 

 
 

Figura 6.8 – Envio de pacotes SMTPs por dias 

 

 

 Na Figura 6.9 é possível observar o bot que está no computador com endereço 

IP 192.168.163.157, efetuado escâner de IP, utilizando números aleatórios, para 
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verificar vulnerabilidades no computador-alvo, se o computador estiver com a porta 

aberta há possibilidade de infecção pelo bot. 

 

 

 
 

Figura 6.9 – Ipscan do bot 

  

 

Na Figura 6.10 é representada a quantidade de pacotes capturados referentes 

a ipscan executado a partir do bot que está no computador com endereço IP 

192.168.163.157. Em um tempo de 3 horas foram capturados 21.327 pacotes 

referentes a ipscan para diversos endereços IPs e portas aleatórias. 
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Figura 6.10 – IP capturado referente a ipscan 

  

A Figura 6.11 apresenta o total de pacotes enviados por bot referente a ipscan. 

O bot denominado bot 15 enviou no tempo de 3 horas 27.891 pacotes para diversos 

endereços IPs e diversas portas. O bot 14, que enviou 10.323, foi o bot que menos 

enviou pacotes em 3 horas. Uma das características do RxBot é executar scan na 

internet para verificar vulnerabilidades nos sistemas operacionais, nos serviços que 

executam nos computadores e a partir dessa vulnerabilidade efetuam a 

contaminação. 

 

   
Figura 6.11 – Pacotes referentes a ipscan por bot 
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Na Figura 6.12 pode-se ver a quantidade de pacotes enviados por meio da 

máquina virtual e sistema operacional Windows XP e o bot. Cada bot enviou uma 

quantidade de pacote referente ao ipscan. Foram analisadas as máquinas virtuais 

com o sistema operacional não contaminado pelo bot, sendo que foi possível coletar 

pacotes com e sem o bot. 

Com o bot houve um aumento significativo no número de pacotes enviados na 

rede da plataforma de análise de botnet. Esse aumento ocorreu devido ao bot ter um 

processo de ipscan utilizando IPs aleatórios para verificar vulnerabilidades do sistema 

operacional e serviços para informar ao botmaster sobre vulnerabilidades para uma 

possível invasão. 

O bot 15 enviou 24.243 pacotes do tipo ipscan utilizando vários endereços IPs 

de destino. O sistema operacional sem o bot enviou somente 3.648. O tempo de 

análise foi de 3 horas para o sistema operacional contaminado e não contaminado. 

O total de pacotes enviados em 3 horas pelas 25 máquinas virtuais utilizando 

Windows XP foi de 42.5174, uma média de 17.715 em 3 horas. Houve uma média de 

5.905 de pacotes enviados pelos bots por hora utilizando 25 máquinas virtuais na 

plataforma de análise de botnet. 

  
  

 
Figura 6.12 - Quantidade de pacotes referentes ao ipscan e outros pacotes 
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Na Figura 6.13 pode-se visualizar o percentual de pacotes enviados pelos bots. 

Foi possível verificar que a quantidade de pacotes enviados pelos bots foi significativa. 

A máquina virtual utilizando Windows XP contaminado pelo bot enviou 86,9% 

dos pacotes. O bot 25 enviou 86,1% de pacotes do tipo ipscan. 

Nota-se uma diferença grande, o que indica uma anomalia na rede, indicando a 

presença de uma rede de bot. 

  

 

 
Figura 6.13 – Percentual de pacotes ipscan e outros 

 

 

A Figura 6.14 apresenta o percentual de pacotes do bot dividido pelo 

percentual de pacotes transmitidos pelo sistema operacional.  

O percentual bot 15 foi de 86,9% e o percentual do sistema operacional foi de 

13,1%. Foi dividido 86,9 por 13,1%, tendo um total de 6,65. A média total utilizando os 
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25 bots foi de 5,74. Foi possível detectar um padrão de comportamento do RxBot, 

com a média de 5,74. 

Obtida essa média foi possível afirmar que em uma rede infectada por bot, se a 

média for acima de 5,50, existe uma anomalia que pode indicar que a rede está 

contaminada com uma botnet. 

O cálculo pode ser obtido por meio da seguinte fórmula: 

 

          bot15 = % pacote bot / % pacote SO 

          bot15 = 86,9 / 13,1 

          bot15 = 6,65 

          

           

 

 
Figura 6.14 – Percentual da diferença entre pacotes transmitidos entre bot e SO 
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6.3 Contenção da Propagação de e-mail  

 

 

A contenção da propagação ocorreu por meio da utilização dos roteadores, 

sendo possível apurar o tempo médio de contenção por roteador. 

Foram utilizados 4 roteadores, cada um sendo executado com o sistema 

operacional Linux Xubuntu, utilizado sobre a máquina virtual. 

A contenção ocorreu utilizando a regra de filtro de pacote para bloquear os 

pacotes SMTPs que passaram pelos roteadores. 

Na Figura 6.15 é possível visualizar um gráfico ascendente devido ao tempo 

que o pacote leva para percorrer a rede, sendo que o roteador 1 está mais próximo do 

C&C, o tempo é menor de contenção devido à utilização somente de um salto (hop), 

já no roteador 4, o tempo é maior devido à utilização de um número maior de salto, 

dessa forma há um atraso (delay) maior. No roteador 1 foram necessários 16 

segundos para conter, já no roteador 4, foram 34 segundos. 

Para conter os pacotes SMTPs enviados, foi necessário utilizar regras de filtro 

de pacote utilizando Iptables nos roteadores. 

Para bloquear os pacotes referentes ao protocolo SMTP foram utilizadas as 

regras abaixo: 

 
  iptables -A INPUT -p TCP --dport 25 -j DROP   

  iptables -A OUTPUT -p TCP --sport 25 -j DROP 

 

Foi utilizado Iptables para fazer o filtro de pacotes, bloqueando a porta 25 

referente ao protocolo SMTP. 
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Figura 6.15 – Tempo médio de contenção da propagação de e-mails 

 

 
 
 
 
6.4 Resultados Finais do Capítulo 

 

 

Os resultados obtidos referentes à propagação de e-mails utilizando protocolo 

SMTP foram satisfatórios para mostrar o padrão de disseminação de e-mail pela 

internet utilizando a plataforma escalável de máquinas virtuais. Com a plataforma foi 

possível obter dados quantitativos da propagação via e-mail, e verificar o problema da 

propagação por bot. 

Os resultados foram obtidos em uma escala utilizando 100 VMs, à medida que 

se aumenta esse número, também aumenta o número de pacotes enviados por meio 

da rede. 

Um dos problemas existentes é o tráfego desnecessário em uma rede e 

também na internet, principalmente quando se trata de segurança. Portanto, 
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quantificar com base no número de computadores, roteadores e pacotes é importante 

para estimar a rede de bot em uma escala maior de computadores, podendo até 

mesmo ser utilizada uma cloud computing para obter um número maior de nós 

contendo o bot. 

Conter a propagação dos bots enviados por e-mail, utilizando roteadores, é 

importante para mostrar o tempo de contenção, sendo possível mitigar a quantidade 

de ciberataques utilizando botnet. 

Empregando uma análise de pacotes enviados utilizando ipscan foi possível 

analisar o total de pacotes enviados por bot e o total enviado sem a infecção pelo bot. 

Foi possível também detectar um padrão e extrair a média de pacotes enviados pelos 

bots, o que identifica a presença do bot na plataforma de análise da botnet. 

No próximo capítulo será possível observar alguns resultados referentes à 

utilização de máquinas virtuais na plataforma de análise da botnet. 
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7 RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DAS MÁQUINAS 
VIRTUAIS 

  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes à utilização de 

máquinas virtuais na plataforma de análise de comportamento da botnet. 

 

 

7.1 Resultados Utilizando Máquinas Virtuais  

 

 

Na Figura 7.1 é possível visualizar a quantidade utilizada de memória com o 

emprego de diversas máquinas virtuais. Utilizando 50 máquinas virtuais com sistema 

operacional Windows 98, foram utilizados 4,9 Gbytes de memória RAM, com 100 

máquinas virtuais foram utilizados 9,8 Gbytes de memória RAM. A melhor relação 

entre número de máquinas virtuais utilizadas e a ocupação de memória foi quando se 

utilizou o Windows 98 nas 100 máquinas virtuais, ocupando 9,8 Gbytes de memória 

RAM. 

No caso do Windows XP, foi utilizado 25 máquinas virtuais; devido à ocupação, 

cada VM com o sistema operacional ocupa 680 Mbytes. 

Foi dimensionada a utilização de 50 máquinas virtuais com o sistema 

operacional Windows XP; conforme se pode ver na Figura 7.1, a ocupação de 

memória RAM foi de 33,2 Gbytes.   

A VMM (Virtual Machine Manager), gerenciador de máquinas virtuais do 

VMware, ocupa 40 Mbytes de memória RAM. 
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Figura 7.1 – Ocupação memória RAM utilizando as VMs 
 

 

A Figura 7.2 representa a ocupação da memória RAM, dimensionando para um 

número maior de máquinas virtuais. Por exemplo, para se obter 10.000 máquinas 

virtuais, utilizando Windows 98, é necessário 976,6 Gbytes de memória RAM. Isso 

somente seria possível se estivessemos utilizando um cluster ou se estivessemos 

utilizando diversos computadores separados formando uma rede de bot.  

 

 

Figura 7.2 – Ocupação da memória RAM – dimensionado 
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 Na Figura 7.3 observa-se o número de computadores necessários com 16 

Gbytes de RAM para ter várias máquinas virtuais. Utilizando 1.000 máquinas virtuais 

com o Windows XP, seriam necessários 41,5 computadores com 16 Gbytes de RAM, 

ou seja, 42 computadores. 

  

 

Figura 7.3 – Número de computadores necessários para quantidade de VM 
  

 

Na Figura 7.4 pode-se visualisar um número maior de máquinas virtuais e a 

quantidade necessária de computadores com 16 Gbytes de memória RAM. Utilizando 

1.000.000 de máquinas virtuais, com o VirtualBox e o sistema operacional Linux 

Puppy, seriam necessários 9.765,6 computadores, ou seja, 9.766 computadores. 
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Figura 7.4 – Número de computadores necessários para quantidade de VM – dimensionado 
 

 

A Figura 7.5 demonstra a quantidade de cluster necessária para utilizar as 

máquinas virtuais. Utilizando 1.000.000 (um milhão de VMs) para se ter uma 

plataforma de análise da botnet, seriam necessários 9,5 clusters com 16 Tbytes, ou 

seja, 10 cluster. Um cluster com essa quantidade de memória é o Jaguar [63]. 

Foi possível a Sandia simular 1 milhão de instâncias de bot, porque utilizou 

emulador de Windows utilizando o Wine e não máquina virtual. 

 

 

Figura 7.5 – Quantidade de cluster x VM 
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7.2 Resultados utilizando Wine 

  

 

Foi utilizado o emulador Wine executando no sistema operacional Linux 

Xubuntu e no Linux minimalista Puppy para emular o sistema operacional Windows. 

Utilizando o Wine, foi possível simular o bot da botnet chamada Rxbot, 

utilizando o Linux. A botnet Rxbot executa no sistema operacional Windows, mas foi 

executar o bot emulando o sistema operacional Windows utilizando o Wine no Linux. 

O bot executando no Windows quando se comunica com o C&C aparece o 

nome do bot como “BRA|5434”, sendo que esse nome é gerado automaticamente. 

Executando o bot no sistema operacional Linux por meio do emulador Wine, quando o 

bot se comunica com o C&C aparece “USA| 355”. Quando o bot executa no Windows 

aparece o prefixo referente ao nome do bot, como BRA, quando executa no sistema 

operacional Linux aparece o prefixo USA.  

 

 

7.3 Placa de rede utilizando NAT 

 

 

Na Figura 7.6 nota-se a configuração do dispositivo de rede utilizando a 

máquina virtual. Foi configurado para ser utilizado nas máquinas virtuais da plataforma 

de análise da botnet, o NAT (Network Address Translator), para comunicação 

utilizando protocolo IP. Utilizando o NAT, o endereço IP das máquinas virtuais se 

comunica com o IP atribuído à máquina física por meio de um IP de gateway. 

O endereço IP 192.168.0.32 da máquina virtual é encaminhado para o IP 

192.168.0.5 e depois para o IP 192.168.0.2 da máquina real.  
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Figura 7.6 – Configuração do dispositivo de rede na máquina virtual 
 

 

7.3.1 Classe de IP para conectar redes diferentes 

 

 

Para a comunicação de uma rede de bots utilizando máquinas virtuais na 

plataforma de análise, é necessário que os endereços IPs estejam na mesma classe. 

Foi utilizada Classe C utilizando a máscara 255.255.255.0, o que representa 

254 hosts, ou seja, 2 [36], num total de 256; porém 254 é que são utilizáveis, porque 

um é para o endereço de loopback e outro para broadcast.  

 

 

7.3.2 Roteamento 

 

 

O roteamento entre redes diferentes foi possível utilizando o sistema 

operacional Linux, atribuindo o byte 1 no arquivo “ip_forward”. Para tanto, foi 

necessário criar 2 placas de redes virtuais para realizar o roteamento, utilizando os 

endereços IPs 10.0.0.1 e 192.168.0.1. 
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Portanto, foram utilizadas 2 placas de redes para cada roteador Linux para 

realizar o roteamento. Uma rede com IP 10.0.0.2 envia pacote referente ao bot para o 

roteador com endereço IP 10.0.0.1, que recebe o pacote e efetua o roteamento para o 

endereço IP 192.168.0.1, e esse pacote é enviado para o computador destino com IP 

192.168.0.2. 

Foi utilizado roteador Linux na plataforma de análise de botnet, para simular um 

ambiente o mais próximo possível do ambiente real e da internet, porque não existe 

ainda um roteador virtual nas máquinas virtuais. Existe o Switch virtual, a placa de 

rede virtual, mas ainda falta a criação de um roteador virtual para se utilizar na 

máquina virtual. 

  

 

7.4 Resultados Finais do Capítulo  

 

 

Os resultados obtidos referentes à utilização de máquinas virtuais com VMware 

e VirtualBox foram satisfatórios, uma vez que foi utilizado o VMware Workstation 7.0 

para a plataforma de simulação de análise da botnet. Tais resultados foram 

alcançados com a análise da ocupação de memória RAM com a utilização de diversos 

sistemas operacionais e com a análise do total ocupado pela máquina virtual na 

memória RAM. 

Uma das vantagens da utilização do VMware é a criação de um conjunto de 

máquinas virtuais que pode ser manipulado ao mesmo tempo formando um time 

(team). As máquinas virtuais podem ser iniciadas ao mesmo tempo, desligadas ou 

reiniciadas, isso facilita a manipulação de um número grande de máquinas, sem a 

necessidade de manipular uma por uma.   

Os resultados da ocupação de memória são importantes para poder 

dimensionar a escalabilidade. Foram analisadas 100 máquinas virtuais com sistema 

operacional Windows 98 e 25 máquinas virtuais utilizando Windows XP. A memória 

RAM da máquina virtual com sistema operacional Windows 98 foi configurada com 32 

Mbytes, e o Windows XP utilizando 512 Mbytes de memória RAM. A VMM do VMware 

ocupou 40 Mbytes de memória RAM. A VMM do VirtualBox ocupou também 40 
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Mbytes de memória RAM. O VMware é proprietário, ou seja, existe um custo de 

licença para utilização. Já o VirtualBox é livre, não tem custo de uso. Nota-se que 

faltam ferramentas com o recurso de clonar uma máquina virtual, sem a necessidade 

de instalar o sistema operacional toda vez, e também o recurso de utilizar um time de 

máquinas virtuais, esses recursos existem no VMware Workstation 7.0, mas o 

VirtualBox não tem esses recursos. 

Utilizou-se o Wine para executar o bot no Linux, a vantagem de utilização do 

Wine foi a possibilidade de dimensionar várias instâncias do Windows no Linux, e a 

desvantagem foi que o bot não executa algumas funcionalidades, como a de ataque 

do tipo DDoS, devido à falta de biblioteca do Windows para fazer. 
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8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Nesta tese foi apresentada uma plataforma de simulação utilizando máquinas 

virtuais, para análise do comportamento e formação da botnet, e formas de prover a 

mitigação e contenção da propagação da botnet.  

Ciberguerra e ciberataque têm aumentado consideravelmente, sendo que as 

botnets são uma das ferramentas no arsenal dos criminosos para cometer fraudes. 

Utilizar a plataforma de simulação com máquinas virtuais possibilita analisar o padrão 

da ameaça para mitigar e conter formas de ataques. 

 

 

8.1 Plataforma de Simulação 

 

 

A plataforma de simulação permite analisar as etapas referentes ao ciclo de 

vida de uma botnet, desde: 1) a contaminação do sistema operacional pelo 

pseudousuário, simulando ser um usuário que recebeu um e-mail, ou um link 

direcionando para um arquivo contaminado pelo bot, 2) a comunicação do bot com o 

C&C, 3) a comunicação do botmaster com os bots por meio do C&C, 4) o envio de 

comandos de ataque do botmaster para os bots.  

Foram instalados somente os serviços básicos para simular os bots. Os 

serviços de rede para detecção utilizados foram: servidor C&C, IDS, firewall e 

ferramentas de detecção de pacotes. 

Botnet utiliza uma grande quantidade de máquinas, por isso a necessidade de 

utilizar máquinas virtuais com sistema operacional minimalista para simular uma 

quantidade maior de máquinas virtuais. 

Nesta tese foi possível observar que utilizando máquinas virtuais na plataforma 

de análise a botnet funcionou de maneira alinhada à realidade. Os ataques do tipo 

DDoS, ipscan, keylogger, download, upload da botnet RxBot funcionaram na 



131 
 

    
 

plataforma de análise (ambiente virtual) utilizando o emulador Wine, algumas funções 

da botnet não funcionaram, como o ataque do tipo DDoS e ipscan. 

Observou-se que utilizando a VMM VMware Workstation 7.0 obteve-se melhor 

facilidade de gerenciamento das máquinas virtuais. Entre os motivos para isso, tem-se 

que o recurso de clonar e gerenciar um time de máquinas virtuais facilitando a 

utilização.  

Verificou-se também que utilizando a VMM VirtualBox não se obteve facilidade 

de uso se comparado com o VMware. Um dos motivos para isso foi a falta de recursos 

para clonar e gerenciar um time de máquinas virtuais. Entretanto, a ferramenta é livre, 

não tendo custo de licença para utilização e a ocupação de memória RAM é menor do 

que 44,69% pela máquina virtual utilizando VirtualBox; sendo que ocupou 160 Mbytes, 

e utilizando VMware foi de 358 Mbytes ocupado. 

Foi possível notar ainda que a utilização de máquinas virtuais na plataforma de 

análise da botnet possibilitou a obtenção de escalabilidade, por conta das diversas 

versões e quantidades de sistemas operacionais. Foram utilizadas nos testes 100 

máquinas virtuais executando o sistema operacional Windows 98, 25 máquinas 

virtuais utilizando Windows XP e 100 máquinas virtuais utilizando Linux minimalista 

Puppy. Contudo, com a utilização do Windows XP obteve-se melhor funcionamento da 

botnet, a infecção ocorreu de forma instantânea assim que se executou o rBot.exe e 

iniciou-se o envio de pacote do tipo SMTP e ipscan para propagação. 

Foi utilizado o sistema operacional Windows para oferecer um cenário mais 

próximo possível do real. Todavia foi utilizado também Linux minimalista com o 

emulador Wine, para demonstrar a possibilidade de ter uma plataforma utilizando 

software livre para análise da botnet. Obteve-se melhor funcionamento com as 

máquinas virtuais ao invés do alcançado com o uso do emulador, devido a algumas 

funcionalidades da botnet não terem sido executadas no emulador. 

O uso de máquina virtual permite ter um ambiente controlado e seguro, além 

disso, a utilização de máquinas virtuais torna possível a diminuição de custos, como o 

de aquisição de hardware. 

XnetSim é uma plataforma escalável de análise do comportamento da botnet, 

criada utilizando máquinas virtuais. O XnetSim é uma plataforma que se aproxima do 

ambiente real de internet, sendo possível analisar e estudar o comportamento da 
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botnet, utilizando máquinas virtuais, sistemas operacionais, roteadores, IDS, firewall, 

servidor IRC para simular uma C&C e cliente IRC. No simulador foram realizados 

testes utilizando máquinas virtuais, com diversos sistemas operacionais, como Linux, 

Windows XP, Windows 98 e Linux minimalista Puppy e diversos serviços. 

O que diferenciou essa plataforma da plataforma da Sandia foi a sua 

arquitetura, a Sandia utiliza um cluster, nesta solução utilizando a plataforma de 

análise de comportamento da botnet foram utilizadas as máquinas virtuais baseadas 

na arquitetura x86. Dessa forma, permitiu-se a sua utilização como plataforma de 

estudo do comportamento da botnet em laboratório com arquitetura x86, possibilitando 

a análise e o estudo sem a necessidade de utilizar um cluster. 

Foi utilizado um sistema operacional Linux minimalista chamado Puppy para 

simular o comportamento da botnet. A botnet utilizada foi a RxBot.  

Com a criação do pseudousuário, foi possível simular a contaminação do 

computador para analisar o grau de contaminação de uma rede por botnet. 

A partir da análise social utilizando a internet, foi possível verificar dados 

estatísticos e computar a porcentagem de contaminação por intervenção do usuário 

por meio do click no link. 

  

 

8.2 Propagação da Botnet  

 

 

O maior desafio em uma rede botnet é descobrir em qual computador está o 

botmaster. Nesta tese foi possível descobrir quem é o botmaster por meio de IDS no 

C&C. Para tanto, foi utilizado o IDS Snort – quando o botmaster envia comandos para 

os bots, o IDS gera log indicando a comunicação por meio de pacotes com assinatura 

referente à botnet RxBot. 

A propagação da botnet RxBot ocorre por meio do envio de e-mails a partir da 

lista de contato do computador “zumbi” infectado pelo bot e de forma aleatória, criando 

e-mail e enviando pela internet para contaminar o computador que recebe o e-mail 

contaminado pelo bot.   
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A análise dos dados referentes à propagação da botnet por meio de e-mail foi 

importante para mostrar o ciberataque neste contexto. Foi importante estudar a botnet 

por meio da plataforma de análise do comportamento da botnet para verificar como se 

dá a propagação. 

Alguns resultados não foram satisfatórios, como a propagação automática pela 

rede LAN, pois o bot RxBot não se propagou pelos recursos compartilhados, não 

sendo possível analisar o padrão de propagação pela rede. 

Observou-se que a propagação da botnet utilizando protocolo SMTP teve um 

aumento significativo no envio de pacotes, cinco vezes mais. Foi possível identificar 

um padrão de comportamento (propagação utilizando pacote SMTP e ipscan) devido 

ao aumento do tráfego na rede. 

Verificou-se que o envio de pacote referente ao ipscan efetuado pela rede de 

bots foi de grande impacto na rede. Diversos pacotes enviados para endereços IPs 

aleatoriamente e portas, causou o aumentou do número de pacotes, cinco vezes mais 

na rede da plataforma. Dividindo o percentual de pacotes capturados referentes ao 

ipscan pelo número de pacotes capturados sem a contaminação pelo bot, ou seja, 

86,9% dividido por 13,1%, resultam em 6,65. Quando se obtém a média acima de 

5,50 é um indicativo de que a rede está com alguma anomalia, podendo ser uma 

botnet. 

Foi possível analisar o padrão de comportamento da botnet por meio da 

plataforma de análise da botnet, obtendo resultados sobre o comportamento referente 

à propagação de pacotes utilizando protocolo SMTP e ipscan. Todavia, o número de 

pacotes enviados utilizando SMTP e ipscan teve um aumento em cinco vezes, 

referente ao número de pacotes transmitidos na rede, utilizando a plataforma de 

simulação. Isso demonstra uma anomalia na quantidade de pacotes transmitidos e por 

meio desse comportamento foi possível conter a propagação utilizando regras de filtro 

de pacote nos roteadores com Iptables.  

Tanto para os pacotes do tipo SMTP quanto para os pacotes gerados pela 

ferramenta ipscan houve bloqueio pela aplicação de regras utilizando roteadores com 

iptables. Assim, cada host contaminado efetuou envio do pacote do tipo SMTP e 

também fez o ipscan, porém essa propagação foi bloqueada no roteador pela 

aplicação das regras. 
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8.3 Roteador 

 

 

Ter um roteador com IDS é importante para a análise e contenção da 

comunicação e propagação dos bots na rede, sendo possível realizar a contagem de 

hosts contaminados e verificar os pacotes contendo o bot que trafegam na rede. 

Foi utilizado o total de 4 roteadores na plataforma de análise da botnet e 

observou-se que o tempo de contenção da botnet, utilizando roteadores com IDS e 

regras de filtro de pacote, foi de 16 segundo no roteador 1. Todavia no roteador 4 foi 

de 34 segundos. O que demonstra que, para conter pacotes referentes à botnet é 

possível. 

 

8.4 Objetivos Alcançados 

A Seguir os objetivos desta tese que foram alcançados: 

• A análise do comportamento da botnet por meio de uma plataforma 

escalável de simulação; 

• Prover mecanismos de detecção, contenção da propagação e 

comunicação; 

• Prover uma plataforma escalável de análise das botnets; 

� Prover uma técnica de mitigação e contenção de ataque por meio do 

roteador; 

� Identificação  da botnet por meio do nó C&C. 

 
 
8.5 Principais Contribuições 

 
 Coleta de dados referente o comportamento da botnet Rxbot utilizando 

plataforma de simulação com máquinas virtuais para prover detecção e contenção. 

 Análise quantitativa dos dados coletados referente ao comportamento da 

botnet Rxbot. 
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8.6 Limitações do Trabalho 

 

 

� A quantidade de máquinas virtuais utilizadas não é suficiente para 

demonstra a internet real. 

� Na plataforma de análise de comportamento foi utilizado um ambiente 

homogêneo, na internet real o ambiente é heterogêneo. 

� O bot executando no emulador Wine não executa a maioria das 

funcionalidades, como ataque DDoS, propagação de pacote do tipo SMTP e 

realização de ipscan, impossibilitando realizar a análise o comportamento 

da botnet Rxbot utilizando emulador Wine. 

� O VirtualBox não tem recurso para clonar a máquina virtual, o que dificulta o 

aumento das máquinas virtuais. 

� O VirtualBox não tem o recurso para gerenciar um time de máquinas 

virtuais. 

 

  

8.7 Trabalhos Futuros 

 
 Entre os possíveis Trabalhos Futuros podemos indicar ou destacar: 
 

� Utilizar Cloud Computing para obter um número maior de máquinas para a 

análise e estudo do comportamento das botnets em escala maior, com um 

milhão ou mais de nós para simular o comportamento de uma botnet, pois a 

utilização de um maior número de máquinas possibilita a obtenção de mais 

registros para estudar o comportamento da botnet.  

� Utilizar técnicas de previsão futura para o sistema de intervenção pró-ativa. 

� Aperfeiçoamento das técnicas de análise do comportamento das botnets, 

técnicas de introdução de um bot espião para descobrir o botmaster em 

uma rede bot. 

� Descobrir onde está o botmaster para conter a rede de bots. 
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� Utilizar um algoritmo inteligente para analisar os pacotes contendo 

comandos referentes à comunicação do botmaster utilizando o C&C com o 

bot. Por exemplo, em uma comunicação utilizando o protocolo IRC em uma 

comunicação normal existe um padrão, no caso de uma comunicação com 

o bot tem outro padrão. No caso normal entre duas pessoas, por exemplo, 

ocorre da seguinte forma: “Oi, tudo bem?”; no caso da comunicação do 

botmaster com o bot, ocorre da seguinte forma: ‘.login’, para logar no bot, e 

comandos, como “.netinfo” para capturar o IP dos computadores infectados 

pelo bot. 

� Utilizar a plataforma de simulação de análise da botnet que contenha os 

sistemas de controle, para simular ciberataque em sistemas de controle. 

� Utilizar um grid de VMs distribuídas remotamente para simular ciberguerra 

em países diferentes. 

� Por meio de métodos matemáticos fazer modelagem da botnet. 

� Utilizar análise matemática para o estudo de comportamentos futuros. 

� Poderiam ser utilizados outros simuladores, mas foi escolhido utilizar 

máquina virtual com um sistema operacional por ser o mais próximo do 

ambiente real. 
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