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RESUMO. 

 

A utilização da tecnologia da informação tem crescido muito nos últimos anos e a 

busca por aproveitamento de recursos tem se tornado crucial no ambiente corporativo. A 

utilização de virtualização para melhor alocar os recursos e o gerenciamento centralizado tem 

se tornado aliado ao crescimento, todavia, ao virtualizar recursos computacionais, a segurança 

da informação deve ser um ponto importante de análise do ambiente virtual visando 

minimizar possíveis vulnerabilidades. Esse trabalho busca descrever alguns dos principais 

produtos de virtualização, apresentar conceitos de vulnerabilidades em virtualização e por 

fim, propor politicas de segurança para ambientes virtualizados, com o intuito de aumentar o 

nível de segurança. 

  

Palavras chaves: virtualização, segurança da informação, vulnerabilidades, hypervisor. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tendência das organizações avança em busca de soluções para virtualização e da 

utilização de servidores x86 devido ao  poder de processamento e sua confiabilidade. O uso 

da virtualização pode proporcionar consideráveis benefícios para essas empresas por gerar 

flexibilidade na criação de novas máquinas virtuais, redução de espaço físico e um 

gerenciamento centralizado. 

Atualmente a técnica de virtualização é bastante utilizada em datacenter (central de 

serviços) pela confiabilidade de acesso a máquina física e por se tratar de ambiente 

controlado. Do ponto de vista de gerenciamento, essa técnica permite também o controle 

centralizado sob uma única ferramenta, reduzindo os custos de administração e promovendo 

simplificação no ambiente. 

Seria arriscado, para efeitos de segurança e disponibilidade, executar mais de uma 

aplicação em um mesmo servidor físico sem uma camada que isolasse a aplicação do 

hardware. Porém a virtualização resolve esse problema, devido a existência de isolamento 

total entre os ambientes virtuais, aumentando os aspectos de segurança. 

Apesar das vantagens mencionadas, é necessário considerar alguns desafios que a 

técnica de virtualização deve enfrentar, principalmente em relação aos aspectos de segurança 

em ambientes de servidores virtualizados, uma vez que ao transformar uma máquina física em 

ambiente virtualizado, é necessário analisar alguns fatores para evitar brechas de segurança 

que permitam o acesso indevido ao ambiente virtualizado.  

A segurança em virtualização analisa principalmente os problemas que podem ocorrer 

ao utilizar ambientes virtualizados no cenário corporativo. Em vista disso, é necessário 

primeiramente fazer um estudo sobre os benefícios e desafios utilizando essa técnica 

principalmente nos conceitos de segurança, fator crítico em ambientes corporativos por ter 

serviços e informações valiosas. 
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 O presente trabalho apresenta algumas vulnerabilidades encontradas em ambientes 

virtuais e descreve ações preventivas para evitá-las, estando dividido em quatro capítulos: 

 O primeiro capítulo traz os conceitos e técnicas de virtualização existentes e uma 

breve apresentação das soluções de virtualização existentes no mercado; 

 No segundo capítulo o conceito de segurança da informação é apresentado. São 

descritas as técnicas de segurança utilizadas pelo mercado e breve introdução ao 

tópico de segurança em virtualização no âmbito conceitual. 

 O terceiro capítulo apresenta os conceitos de virtualização com foco na segurança 

do ambiente virtualização, apresentando tipos de vulnerabilidade em 

virtualização. Demonstrando os desafios encontrados para se ter um ambiente 

mais seguro; 

 O quarto capítulo apresenta o catalogo publico CVE com o objetivo de 

desenvolver uma métrica de pontuação para as vulnerabilidades e demonstrando 

como deve ser feito para calcular. 

 No quinto capitulo são propostos alguns procedimentos de segurança com o 

objetivo de minimizar possíveis vulnerabilidades existentes no ambiente virtual. 

Os procedimentos são descritos de acordo com algumas vulnerabilidades já 

catalogadas no CVE ou ameaças já conhecidas.  

 Finalmente, são tecidas algumas considerações referentes às conclusões do estudo e 

propostas de práticas de segurança em virtualização.  

Sendo um estudo aplicado dos conceitos relacionados com a segurança de 

tecnologias de virtualização e possuindo como cenários reais um estudo de algumas das 

ferramentas mais usadas nestes cenários, vale mencionar que este trabalho serve como um 

ponto de partida para aqueles que querem se familiarizar com estes conceitos, não exaurindo 

todos os aspectos relacionados com o tema. 
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 CONCEITOS DE VIRTUALIZAÇÃO 

 

A virtualização é uma camada de abstração entre o hardware e software que 

controla o acesso direto do software aos recursos físicos da máquina, fazendo o 

particionamento de um servidor físico em vários servidores lógicos (Veras 2011).  A 

virtualização, portanto, simplifica o gerenciamento e permite flexibilizar e ampliar o poder de 

processamento. 

A camada de virtualização entrega para o sistema operacional da máquina virtual, 

um conjunto de instruções de máquina equivalente ao processador físico, isolando o hardware 

da máquina virtual, criando uma camada que separa as máquinas virtuais dos recursos físicos. 

A idéia de virtualização não é recente: foi lançada em 1959 na publicação do 

artigo Time Sharing Processing in Large Fast Computers escrito por Christopher Strachey, 

que trata de multiprogramação em tempo compartilhado estabelecendo novo conceito de 

utilização de máquinas de grande porte. A técnica de virtualização atendeu a uma demanda 

antiga da área de TI provocada pelo mau uso dos servidores que, muitas vezes, executam uma 

única aplicação utilizando o mínimo de recursos (Veras, 2011). 

O funcionamento da virtualização baseia-se na técnica em que uma máquina física 

é configurada para dar lugar a múltiplos ambientes virtualizados, cada um possuindo seu 

sistema operacional e suas aplicações. Essa técnica cria uma camada de abstração entre a 

máquina física e as máquinas virtuais, permitindo que sejam criados ambientes virtuais 

totalmente independentes entre si, podendo, cada um, ter diferentes softwares ou aplicações. 

Com isso, todos os recursos da máquina, como processamento, memória e disco podem ser 

virtualizados.  

Dessa forma, é possível criar e gerenciar múltiplas plataformas executando 

diferentes sistemas operacionais e aplicações heterogêneas sobre uma mesma plataforma 

física. Isso se tornou especialmente importante no panorama atual da tecnologia em que se 

percebe que os avanços tecnológicos do hardware são normalmente subaproveitados pelos 

diversos componentes de software. 
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1.1  Técnicas de Virtualização 

 

A literatura clássica (TANENBAUM, 2010) considera basicamente três tipos de 

virtualização que podem ser conceituados no mercado: virtualização por hardware, 

virtualização total e paravirtualização. Esses três cenários possuem diferentes finalidades e 

modos de criar um ambiente virtualizado. Suas principais características são indicadas a 

seguir. 

1.1.1  Virtualização Assistida por Hardware 

 

É a técnica de virtualização considerada como a mais complexa de ser analisada, 

devido à possibilidade de interferir no desempenho dos ambientes virtuais. Segundo Silva 

(2008), nessa técnica todo o hardware do ambiente virtual é criado via software no sistema 

hospedeiro para fazer a emulação do hardware real. Sendo assim, até o processador seria 

emulado via software.  

Devido à necessidade de todas as instruções serem emuladas, o processo de 

virtualização torna-se lento, pois é necessário emular cada instância ou chamada de 

processamento das máquinas virtuais, demandando muito tempo e recursos da máquina física. 

Entretanto, Jones (2006) assinala a vantagem que essa técnica de virtualização possui de 

simular diversas máquinas virtuais, cada um simulando um processador diferente além de ser 

possível virtualizar hardwares diversos, como por exemplo, o PowerPC em processadores 

ARM ou Intel X86.  Um modelo esquemático é mostrado na Figura 1: 

 

        

Figura 1 – Virtualização assistida por hardware (JONES, 2006) 
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Por sua complexidade de utilização e perda considerável de desempenho, essa 

técnica de virtualização está em desuso. Entretanto, ainda existem algumas soluções de 

virtualização que utilizam essa técnica, como por exemplo, o QEMU. Esse software utiliza, 

por padrão, a técnica de virtualização por hardware, porém também suporta emulação de 

processadores  de outras arquiteturas, tais como: ARM, MIPS, etc. (Silva, 2008).  

1.1.2 Virtualização Total 

 

A virtualização total realiza a completa abstração da máquina física, criando 

assim uma máquina virtual completa (Veras, 2011). Essa técnica recria um ambiente 

completamente virtualizado, inclusive todo tipo de acesso ao hardware da máquina física, 

permitindo assim que o hypervisor gerencie as instruções dos ambientes virtuais. Sua 

principal vantagem é possuir até mesmo os recursos de hardware virtualizados, permitindo 

que seja instalado qualquer tipo de sistema operacional na sua forma original, sem a 

necessidade de fazer modificações em sua arquitetura.  

Neste modelo, portanto, é necessário prover um replica (virtual) do hardware do 

servidor físico de tal forma que o sistema operacional e as aplicações possam executar como 

se estivessem diretamente sobre o hardware original (Veras, 2011). Entretanto, Silva (2008) 

assinala que o grande desafio dessa técnica é o desempenho de processamento pode ser 

prejudicado, pois o hypervisor é a camada de virtualização que faz o isolamento das máquinas 

virtuais e controla todas as chamadas ao servidor físico. 

Para isso, a virtualização total utiliza drivers genéricos para permitir a 

compatibilidade dos componentes de hardware com o sistema operacional existente no 

ambiente virtualizado. Tal funcionamento está esquematicamente apresentado da Figura 2. 

 

Figura 2 – Virtualização total (FAGUNDES, 2008) 
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Outro destaque deste modelo é o grau de complexidade da implementação de uma 

máquina virtual, pois é necessário utilizar drivers e aplicações genéricas do hardware, o que 

potencialmente pode prejudicar o desempenho. Porém, a vantagem de se utilizar driver 

genérico é a facilidade de se migrar um ambiente virtualizado na técnica de virtualização 

total, pois o sistema terá uma grande variedade de hardware se necessário mudar o ambiente 

de máquina física.  

Como alternativa para o problema do desempenho, os fabricantes de soluções para 

virtualização estão desenvolvendo softwares no sistema operacional do ambiente virtualizado, 

aumentando sua compatibilidade com os recursos de hardware e melhorando o desempenho 

das aplicações. Um exemplo desse tipo de solução seria o VMware Tools da VMware. 

1.1.3 Paravirtualização 

 

Em meados dos anos 2000, alguns pesquisadores investigaram a possibilidade de 

modificar a interface entre o hypervisor e os ambientes virtualizados, oferecendo a estes um 

hardware virtual que é similar, mas não idêntico, ao hardware real. A paravirtualização 

surgiu como uma forma de contornar as desvantagens do uso da técnica de virtualização total 

(Veras, 2011).  

Conforme Silva (2008) explica, esta técnica utiliza o hypervisor para acesso 

compartilhado ao hardware do servidor físico, integrando os códigos de virtualização dentro 

do sistema operacional nativo, sendo agregadas funções de gerenciamento do hypervisor no 

sistema operacional convidado. Desta forma, através da paravirtualização as máquinas 

virtuais possuem uma camada de hypervisor abaixo do sistema operacional que gerência o 

acesso ao hardware do servidor físico.  

A desvantagem dessa técnica de virtualização é a necessidade de modificação no 

sistema operacional convidado para que seja compatível com o hypervisor que gerenciar as 

chamadas de acesso ao hardware da máquina física. Essa modificação acrescenta instruções 

de acesso ao hardware físico permitindo assim que a máquina virtual execute algumas funções 

diretamente no hardware real. Essa técnica virtualiza também o sistema operacional 

hospedeiro, transformando-o em máquina virtual, conforme mostra a Figura 3: 
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Figura 3 – Paravirtualização (MATTOS, 2008) 

 

1.2 Hypervisor 

O hypervisor é uma camada de software que fica localizado entre o sistema 

operacional da máquina virtual e o hardware físico do servidor.  Essa camada também 

conhecida por Monitor de Máquina Virtual (Virtual Machine Monitor) gerência os processos 

e acessos das máquinas virtuais (VM) ao hardware e é responsável pelo controle dos recursos 

compartilhados pelas máquinas virtuais, tais como processador, memória RAM, 

armazenagem e dispositivos de entrada e saída (Mattos, 2008). Em outras palavras, ele 

consiste no coração das técnicas de virtualização por ser a camada responsável diretamente 

pelo desempenho e funcionalidade dos ambientes virtuais.  

Em relação à segurança e disponibilidade, o hypervisor é responsável por fazer o 

isolamento entre as partições e máquinas virtuais, proteger o acesso ao hardware por outras 

máquinas virtuais não permitindo assim, que seja visualizado os processos de outra máquina 

virtual que compartilhe o mesmo servidor físico. O hypervisor também é responsável pelos 

seguintes fatores para realizar o gerenciamento completo das máquinas virtuais: 

 Inspeção: Permite que o hypervisor controle todas as informações das máquinas 

virtuais de estado interno, bem como tudo que esta sendo processado na máquina 

virtual, podendo iniciar ou terminar processos, acessar a memória, etc.  

 Gerenciamento centralizado: todas as máquinas virtuais têm que ser 

independentes entre si, porém, para melhor gerenciamento, é necessário que o 
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hypervisor tenha autonomia para administrar as máquinas virtuais de forma 

centralizada. 

 Encapsulamento: o hypervisor é capaz de aceitar que dentro da máquina virtual 

controlada, possa existir uma nova máquina virtual, permitindo o 

encapsulamento dos dados.  

Do ponto de vista de organização, o hypervisor pode ser classificado em dois tipos: 

monolítico e microkernel, cujas diferenças são mencionadas a seguir. 

 

1.2.1 Hypervisor Monolítico 

Esse tipo de hypervisor possui o kernel mais simplificado em comparação aos 

outros tipos. Todos os drivers são próprios para esse hypervisor e o mesmo distribui entre as 

máquinas virtuais. A grande vantagem desse tipo é a possibilidade das máquinas virtuais 

interagirem diretamente com o hardware usando os drivers do hypervisor.  

Todavia, este modelo possui a desvantagem de ter que utilizar hardware 

compatível com esse tipo de hypervisor. A Figura 4 ilustra esquematicamente a arquitetura 

desse modelo:  

 

 

Figura 4 - Hypervisor Monolítico (FAUSTINO, 2010) 
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1.2.2 Hypervisor Microkernel 

Também conhecido hosted, esse tipo de hypervisor cria uma camada de sistema 

operacional host abaixo do hypervisor, para gerenciar os drivers para acesso ao hardware. É 

muito utilizado em virtualizações em soluções de menor porte, pois não é necessário ter os 

drivers feitos para esse ambiente, se adequando a quase todo ambiente. Devido à necessidade 

de uma nova camada para o sistema operacional host, esse tipo de virtualização tem perda de 

desempenho maior se comparado ao monolítico (Veras, 2011). A Figura 5 mostra como 

funciona esse tipo de hypervisor:  

 

Figura 5 - Hypervisor Microkernel adaptado (VMWARE, 2013) 

 

1.3 Principais Soluções de Mercado 

Atualmente a virtualização tem sido bastante utilizada em ambiente corporativo 

pela sua economia e pelo seu gerenciamento centralizado. Essa redução de custo é gerado 

pelas seguintes características existentes na técnica de virtualização: redução de TCO, 

redução de espaço em disco, redução do consumo de energia e flexibilidade para criação de 

novos servidores virtuais (VERAS, 2011). 

1.3.1 VMware 

Fundada em 1999, quando lançou sua primeira solução de virtualização (o 

VMware Workstation 1.0 para computadores com arquitetura x86), a VMware 

(http://www.vmware.com), é o principal fabricante do produtos de virtualização total que tem 

diversos produtos utilizando tal técnica. Atualmente, os novos produtos já suportam 
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virtualização total e paravirtualização, a fim de aumentar o desempenho de seus ambientes 

virtualizados.  

A VMware é líder mundial em soluções para virtualização de servidores e 

desktops. Dentre os produtos, destacam-se o VMware Workstation para virtualização em 

desktops, o VMware Server para virtualizações de servidores de pequeno e médio porte  e o 

VMware ESXi Server destinado a servidores de grande porte.  Conforme pesquisa publicada 

por Gartner em junho de 2013, essa solução continua sendo considerado líder no quadrante 

mágico de solução de virtualização na arquitetura x86 (GARTNER, 2013). No capitulo 1.4, 

veremos mais detalhes referentes aos estudos feitos por Gartner. 

 

1.3.2   Xen 

Fundada a partir de um projeto de pesquisa realizado na Universidade de 

Cambridge, o XenSource, a Xen (http://www.xen.org)  foi comprada em 2007 pela Citrix 

System que, desde então tem mantido o desenvolvimento open source e vende uma solução 

corporativa do XenServer.  

O Xen é bastante conhecido por utilizar o conceito de paravirtualização que é 

implementado na plataforma x86. Esse software é open source e pode ser baixado através do 

site do fabricante. O Xen tem o hypervisor nativo e executa sob diversos sistemas 

operacionais existentes no mercado, porém, são necessárias modificações no sistema 

operacional das máquinas virtuais.  

Segundo o site do fabricante, a partir da versão 4.3, o XenServer tem suporte à 

utilização de sistemas operacionais sem modificação, utilizando a técnica de virtualização 

total para virtualizar a máquina virtual.  Com isso, não se faz mais necessária modificação no 

sistema operacional da máquina virtual para ter compatibilidade com o ambiente virtual. 

Em junho de 2013, a Citrix anunciou em nota oficial que o projeto XenServer se 

tornou totalmente open source, permitindo que fornecedores, clientes e comunidades possam 

participar no desenvolvimento continuo dessa plataforma de virtualização (LINDARS, 2013). 
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1.3.3 Hyper-V 

A solução da Microsoft para virtualização foi a criação do Hyper-V, que é um 

sistema nativo do Windows Server 2008 ou Windows Server 2012, que possibilita a criação 

de ambiente virtualizado utilizando a camada hypervisor. Apesar de ser nativo no sistema 

operacional, o Windows Server 2008 não traz ativado o Hyper-V, sendo necessária a 

instalação e ativação do mesmo para criar a camada de virtualização, permitindo a 

implementação do ambiente virtual. 

Após a instalação do Hyper-V no Windows Server 2008 ou 2012, o Hyper-V cria 

uma camada de virtualização do tipo monolítico, separando o sistema operacional host do 

ambiente de virtualização. Essa solução é a mais nova comparada à VMware e Xen, todavia 

vem ganhando mercado entre os concorrentes pela sua facilidade de gerenciamento e 

desempenho (VERAS, 2011). 

Em pesquisa publicada em 2013, Gartner demonstra em seu quadrante mágico que 

o crescimento do Hyper-V foi considerado grande e aponta essa solução como líder de 

mercado, juntamente com a VMware (GARTNER, 2013).  

1.4 Comparativo Entre as Principais Soluções de Mercado 

 O crescimento do uso de virtualização cresceu de tal forma que, em meados de 2013, 

quase dois terços da carga de trabalho na arquitetura x86 foram virtualizados em servidores. 

Com isso, a saturação do mercado tem começado a ter efeitos e a comercialização tem 

reduzido (GARTNER, 2013). Segundo ele, nos próximos anos, o crescimento de 

oportunidades de virtualização em empresas de médio porte e provedores de cloud computing, 

com expansão de cargas de trabalho de missão critica, deve ser tratado como prioridade na 

regra de negócio do cliente. 

Veras complementa mostrando que as soluções de mercado apresentadas 

anteriormente  são as principais soluções em relação à virtualização de servidores e a carga de 

trabalho sobre a plataforma virtual (VERAS, 2011). 

O mercado para infraestrutura de virtualização na arquitetura x86 tem sido base de 

duas tendências de mercado extremamente importantes que se relacionam: modernização de 

infraestrutura e computação em nuvem (GARTNER, 2013). 
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Em relação ao quadrante mágico na figura 6, Gartner demonstra o crescimento do 

uso de virtualização do Hyper-V e o declínio da virtualização Citrix XenServer para a 

categoria de visionário. Esse declínio ocorreu devido à mudança da Citrix em relação ao 

XenServer, transformando o código da solução em código aberto. 

O crescimento da utilização da solução Microsoft Hyper-V foi ocasionado pelo 

crescimento da virtualização de servidores Windows e, por isso, a utilização da plataforma de 

virtualização do mesmo fabricante. No geral, tem-se uma media 65% de servidores Windows 

virtualizados, enquanto Linux fica na faixa de 35%. (GARTNER, 2013).  Na figura 6, é 

mostrado que as soluções VMware e Hyper-V são os únicos como lideres de mercado em 

relação à virtualização em servidores da arquitetura x86.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Quadrante Mágico ( GARTNER, 2013) 

1.5 Considerações Finais do Capítulo  

Os conceitos de virtualização representaram uma grande revolução na forma 

como ambientes de infraestrutura puderam ser repensados e como os relacionamentos entre 

hardware e software foram revistos. Após uma visão geral dos princípios de virtualização e 

de alguns dos principais produtos utilizados no mercado, será objetivo deste trabalho focar em 

aspectos de segurança, para garantir que  tais elementos sejam levados em conta no estudo a 

ser desenvolvido nos próximos capítulos.  
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 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

O conceito de segurança não apenas no cenário de ambientes virtuais, mas no dia-

a-dia da computação é essencial e tem passado por uma constante evolução. A partir do uso 

de sistemas distribuídos e de redes de computadores, onde se encaixa o contexto de 

virtualização, o cenário dos desafios de segurança são cada vez maiores (STALLINGS, 2008). 

Deve-se entender segurança não apenas como uma forma de proteção, mas também, como um 

requisito para o funcionamento do sistema (NAKAMURA; GEUS,2007). 

A segurança da informação compreende um conjunto de medidas criadas a fim de 

proteger e preservar os sistemas de informações (SILVA,2004).  Devido à complexidade 

empregada nos sistemas de informações, é necessário avaliar bem quais os riscos reais e seus 

prejuízos inerentes, de modo a serem bem dimensionados as políticas,  os mecanismos e as 

técnicas de segurança, a fim de melhorar a segurança da informação no ambiente corporativo 

(ZUQUETE,2010). Segundo Nakamura, um dos principais obstáculos para a definição e 

implementação de um mecanismo de segurança é o orçamento, que muitas vezes é 

insuficiente, visto que os executivos consideram esse investimento supérfluo 

(NAKAMURA;GEUS,2007).  

A segurança visa também aumentar a produtividade dos usuários através de um 

ambiente mais organizado, maior controle sobre os recursos de informática e finalmente, 

viabilizar aplicações críticas das empresas (MORAES, 2012).. 

 

Segundo Silva (SILVA, 2004), a segurança da informação é baseada em cinco 

pilares: 

 Confidencialidade: Confidencialidade é o principio que protege os sistemas de 

informação e os dados de acessos não autorizados (KIZZA, 2009). Esse principio 

garante que o usuário terá acesso somente aos dados e informações que lhe foram 

autorizadas, conferindo proteção para a informação (CORDEIRO, 2008).  

 Integridade: Esse principio garante que somente pessoas autorizadas podem 

modificar qualquer informação que tenha permissão do proprietário 
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(TANENBAUM, 2010). A integridade visa proteger também a criação impropria 

de dados ou uso dos dados antigos (CORDEIRO,2008). 

 Disponibilidade: Consiste na garantia que um sistema de computador, dados e 

recursos, de hardware ou software, estarão disponíveis para os usuários 

autorizados sempre e sem qualquer impedimento (CORDEIRO,2008). Stallings 

cita que esse principio tem que ser garantido em vários serviços de segurança, 

evitando que qualquer incidente gere indisponibilidade no ambiente 

(STALLINGS, 2008).  Segundo Tanenbaum, atualmente  existem modelos e 

tecnologias para lidar com ataques de confiabilidade e integridade, todavia, evitar 

ataques de negação de serviço é muito mais difícil (TANENBAUM, 2010).  

 Autenticidade: A autenticação tem um papel fundamental para a segurança de 

um ambiente corporativo, pois esse principio valida as permissões de acesso do 

usuários aos recursos destinados a ele (NAKAMURA, 2007). Tanenbaum 

complementa afirmando que a autenticação é necessária para determinar quais 

acessos o usuário terá (TANENBAUM,2010). Geralmente, esse principio é usado 

com dois mecanismos de segurança: Lista de Controle de Acesso (ACL) e 

Politicas de Segurança (CORDEIRO,2008). 

 Não repúdio: Esse principio impede que o emissor ou receptor negue alguma 

mensagem transmitida (STALLINGS, 2008). O serviço de não repudio deve 

garantir evidencia durante uma comunicação, que poderão ser usadas, caso haja 

desacordo nas partes envolvidas na comunicação (CORDEIRO, 2008). 

 

2.2 Técnicas de Segurança da Informação 

Devido à complexidade dos fatores em relação à segurança da informação, 

existem diversas técnicas que visam dar proteção necessária as informações. A seguir serão 

analisadas algumas técnicas de segurança da informação de maneira conceitual, para se 

compreender como se devem proteger tais informações. 
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2.2.1 Firewall 

  Firewall é uma solução de segurança que visa restringir a comunicação entre 

os ativos de rede, protegendo contra acessos não autorizados e exploração de vulnerabilidades 

que possam existir.  Essa solução surgiu na década de 1990, com a intenção de proteger as 

redes privadas em relação à Internet (ZUQUETE,2010). Diante disso, o firewall é uma 

barreira que, de acordo com as regras nele configuradas, protege o tráfego de informações em 

uma rede de computadores.  

Geralmente, o firewall é configurado entre duas redes, a rede local e uma rede 

externa ou internet, com a intenção de proteger contra qualquer tentativa de acesso não 

autorizado a rede protegida. A Figura 7 ilustra o cenário de uma rede configurada com o 

firewall para proteção: 

 

            Figura 7 – Firewall (ALECRIM, 2013) 

  Devido ao crescimento das redes de computadores, o firewall é amplamente 

utilizado para oferecer serviços de segurança na rede, resultando em um grande repertório de 

serviços (KIZZA, 2009). Os tipos de firewall são definidos de acordo com a camada da pilha 

do protocolo TCP/IP em que está relacionada. Os tipos de firewall existentes atualmente: 

 Filtro de Pacotes: É utilizado para filtragem de pacotes, inspecionando cada pacote 

com as regras definidas pelo usuário (ALECRIM, 2013). Após a análise dos pacotes, o 

firewall define qual será o destino do pacote. Esse filtro é usado na camada de rede do 

protocolo TCP/IP,  onde é analisado somente o cabeçalho do pacote (ZUQUETE, 

2010). 

 Filtro de Aplicação ou Proxy: Esse tipo de firewall utiliza o filtro na camada de 

aplicação do protocolo TCP/IP,  podendo executar funções de autenticação e controle 

de acesso baseado nas regras configuradas. Esse filtro é utilizado para comunicação 

entre duas redes, inspecionando os dados entre elas (ALECRIM, 2013). Zuquete 
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complementa dizendo que essa utilização é geralmente transparente para o usuário 

ZUQUETE, 2010). 

 Filtro de Estados: É considerado a evolução do filtro de pacotes, pois inspeciona 

somente o primeiro pacote da conexão, verificando o ambiente de acordo com as 

regras de filtragem estabelecidas (NAKAMURA, 2007).  

2.2.2 IDS 

  O Intrusion Detection System (Sistema de detecção de intrusos), é uma sistema 

que tem a finalidade de verificar o conteúdo dos pacotes IP, comparando com um sistema de 

assinaturas. Essa verificação é feita para analisar o que está sendo trafegado na rede e se há 

algum intruso ou arquivo malicioso sendo trafegado entre os computadores. Segundo 

Zuquete, o funcionamento de um IDS se assemelha com  um alarme automotivo, pois detecta 

indícios  de que houve alguma mudança no ambiente. Esse trabalho é desenvolvido pelo IDS, 

que analisa todos os pacotes que trafegam na rede, identificando alguma mudança de 

comportamento anormal (ZUQUETE, 2010).  

Esse tipo de sistema é bastante utilizado para analisar tráfego de rede e proteger o 

perímetro junto com o firewall, pois o firewall é o responsável por bloquear o tráfego, 

protegendo assim a rede.  

Na Figura 8, temos a utilização do IDS para analisar o tráfego de rede entre a 

internet e o firewall, utilizando o sistema de assinaturas para analisar os pacotes.  

 

Figura 8 – IDS (SOLDIER, 2011) 
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2.2.3 VPN 

 A Virtual Private Network (Rede Privada Virtual) tem uma importância fundamental 

para as organizações, principalmente no seu aspecto econômico, pois permite a substituição 

de conexões privadas por conexões públicas (NAKAMURA, 2007). 

 A VPN consiste em uma extensão segura de uma rede privada utilizando uma rede 

insegura,  ou seja, permite a criação de um ambiente seguro para a comunicação entre as duas 

redes. Essa técnica é bastante utilizada para garantir a transmissão de dados utilizando um 

canal seguro entre duas redes. Zuquete caracteriza uma VPN como sendo um “cabo de rede 

virtual” que permite a ligação da rede protegida, com demais redes inseguras, mantendo uma 

conexão em ambiente seguro (ZUQUETE, 2010). 

 Geralmente essa comunicação é feita através do uso da internet para acessar redes 

privadas dentro de uma organização. Atualmente existem diversas ferramentas para a 

utilização da VPN, tais como: softwares, appliances, ferramentas de rede, entre outros. 

Para garantir essa segurança na transmissão dos dados, a VPN utiliza criptografia em 

sua transmissão, para que somente o receptor da informação possa ter acesso ao conteúdo 

transmitido, criando um conjunto de tunelamento para interligar as duas redes 

(NAKAMURA, 2007). A Figura 9 ilustra como é feito a utilização da VPN. 

 

             

   Figura 9 – VPN (GDC, 2013) 
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2.2.4 IPSec 

Conforme Zuquete descreve, IPSec é uma extensão de segurança do protocolo IP 

concebida para o IPv6 e aplicada no IPv4 (ZUQUETE, 2010). Esse protocolo é utilizado 

como padrão para conexões seguras, inclusive em relação a criptografia realizada nas 

conexões VPN.  

O IPSec utiliza conexões com associação segura, para gerenciar as chaves 

criptográficas entre as redes que irão se comunicar. Esse gerenciamento possui diversas regras 

agregadas e parâmetros que indicam como deve ser realizada a comunicação segura entre as 

redes. Stallings complementa que a utilização de IPSec não causa nenhum impacto prejudicial 

à rede, pois o mesmo funciona abaixo do protocolo TCP/IP, sendo transparente a utilização do 

mesmo em aplicações e softwares (STALLINGS, 2008). 

 

2.3 Considerações Finais do Capítulo  

Este capítulo enfocou aspectos de segurança em sistemas de informação 

corporativa. Os elementos aqui apresentados permitem avaliar quais os conceitos mais 

importantes que devem ser avaliados pelas equipes de infraestrutura e gerência de ambientes 

virtualizados, como descrito no próximo capítulo.  



32 
 

 

 

 

3. VIRTUALIZAÇÃO X SEGURANÇA  

 

 Apesar de a virtualização ter vantagens e benefícios operacionais e funcionais, a 

virtualização de uma máquina física não reduz riscos de um ambiente físico, como também 

apresenta novas situações de risco (COUNCIL, 2012). Segundo ele, o ambiente virtual está 

suscetível aos mesmos ataques e a vulnerabilidades que uma infraestrutura física. Todavia, 

por se tratar de um ambiente virtual gerenciado pelo hypervisor, a virtualização traz algumas 

vulnerabilidades e riscos que devem ser levados em consideração. 

 Um dos conceitos fundamentais da virtualização é o isolamento seguro entre as 

máquinas virtuais, que deve garantir que nenhum processo executado em uma VM possa 

interferir no servidor físico que está hospedando-a (ORMANDY, 2007). Conforme visto, o 

hypervisor é responsável por toda a chamada das máquinas virtuais ao servidor físico, fazendo 

o gerenciamento a execução das instruções da VM no ambiente físico.  

Devido à sua importância, a camada de virtualização é considerado o alvo mais 

atrativo na virtualização e o mais explorado em busca de vulnerabilidades (WILLIAM, 2011). 

Ramos complementa que, caso o isolamento de segurança seja quebrado, as máquinas virtuais 

terão acesso a outras máquinas virtuais hospedadas na mesma máquina física 

(RAMOS,2009). 

Ormandy classifica uma camada de virtualização comprometida em três níveis: 

Comprometida Total, Comprometida Parcial e Término Anormal (ORMANDY, 2007): 

 Comprometida Total: Quando uma máquina virtual consegue executar códigos arbitrários na 

máquina física com privilégios dos processos de VMM. Esse nível é o mais critico, pois 

compromete o isolamento do ambiente e sua confiabilidade. 

 Comprometida Parcial: Ocorre quando a VM consegue obter informações sensíveis 

sobre o servidor físico, ou um processo hostil consegue interferir no hypervisor, 

modificando alguma configuração. 
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 Término Anormal: Ocorre quando o VMM impede a interação completa do ambiente 

devido a algum processo estar interferindo na execução do mesmo. Um exemplo desse 

nível é quando algum processo gera um loop infinito no sistema, impedindo a gerência 

da VM. Apesar de ser um problema de aplicação e afetar inicialmente a máquina 

virtual, isso pode gerar um efeito cascata no ambiente virtual e prejudicar outros 

servidores virtuais que utilizam o mesmo hardware.  

3.1 Vulnerabilidades em Virtualização 

Vulnerabilidade é a característica de um sistema que o torna sensível a certos 

ataques (ZUQUETE, 2010).  Diante disso, a vulnerabilidade é toda brecha que possa existir 

no sistema capaz de comprometer o serviço.  

Devido à complexidade dos sistemas e ao crescente aumento de funcionalidades, 

Nakamura considera que é errado afirmar que exista alguma organização 100% segura. 

Segundo ele, novas vulnerabilidades surgem diariamente, pois novas tecnologias e novos 

sistemas são sempre criados e, por isso, novas brechas podem existir (NAKAMURA, 2007).   

Diante disso, o crescimento do uso de virtualização na arquitetura x86 e sua 

facilidade de implementação tem tornado muito conveniente para a TI passar a utilizar 

virtualização no ambiente corporativo, sem considerar a questão de segurança da informação. 

Todavia, Vaidya ressalta que, ao se criar um ambiente de virtualização em ambiente 

corporativo sem considerar a aplicação e seus riscos, a virtualização pode expor a empresa, 

suas informações e dados (VAIDYA, 2009).  

 

Brooks complementa que a utilização da virtualização necessita de novas 

abordagens para manter a postura de segurança existente, pois, mesmo não alterando os 

princípios ou fundamentos de segurança da informação,  a virtualização pode ter um grande 

impacto, afetando atuais controles e métodos do sistema de informação (BROOKS, 2012). A 

seguir, analisaremos os tipos de vulnerabilidades em virtualização. 
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3.1.1 Host 

Ocorre quando o servidor host do ambiente virtualização tem alguma 

vulnerabilidade, permitindo acesso aos servidores virtuais em funcionamento do host. 

Todavia, esse tipo de vulnerabilidade ocorre somente em hypervisor tipo microkernel, visto 

que possui uma camada a mais na virtualização que é o host. (BROOKS, 2012) 

3.1.2 Guest 

 Ocorre quando as máquinas virtuais possuem alguma vulnerabilidade, podendo 

prejudicar ou acessar informações privilegiadas do host ou de outras máquinas virtuais 

presentes no mesmo ambiente. Com isso, a máquina virtual consegue explorar o isolamento 

entre as máquinas virtuais feitos pelo hypervisor. (ZHENG, 2013). 

3.1.3 Aplicação Web 

 Essa vulnerabilidade acontece quando o ambiente virtual tem acesso ao painel de 

gerência do ambiente via Web, estando suscetível a ataques ou vulnerabilidades existentes no 

acesso via browser. Nas soluções de mercado estudadas por esse trabalho, os três produtos 

possuem painel de acesso web de gerência do ambiente. (RAMOS, 2009) 

3.1.4 Negação de Serviço (DoS) 

 Negação de Serviço é um tipo de vulnerabilidade que ocorre quando o servidor físico 

não possui mais recursos disponíveis para alocar para os servidores virtuais, ocasionando um 

travamento da máquina virtual ou do ambiente completo. Essa vulnerabilidade pode ser 

causada por diversos fatores em um ambiente virtual, tais como: alocação indevida de 

recursos na VM, erro de lógica da aplicação na alocação de recursos pelo hypervisor, vetor de 

acesso corrompido ocasionando travamento da VM, etc. (RAMOS, 2009)  

3.1.5 Hypervisor Escape 

Conforme visto, o hypervisor é a camada de virtualização responsável pelo isolamento 

entre as máquinas virtuais, garantindo que uma VM não afete outra máquina virtual 

(RAMOS,2009). Essa camada também é responsável pelo gerenciamento dos recursos físicos 

e distribuição destes entre as máquinas virtuais. Baseado nisso, o hypervisor escape ocorre 

quando uma VM consegue comprometer o isolamento existente entre as máquinas virtuais e 

ganha acesso ao servidor host. 
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3.1.6 VM Migration Attack  

Essa ameaça pode ser definida quando se tem vários ambientes virtuais e se 

realiza migração entre eles. Devido ao protocolo de migração utilizar a rede interna para 

transportar os dados entre os ambientes virtuais, pode permitir o acesso não-autorizado as 

informações da VM que está sendo migrada.  

A vulnerabilidade ocorre porque algumas soluções de mercado não utilizam 

criptografia na migração por padrão, transferindo assim os dados da máquina virtual sem 

segurança pela rede (ZHENG, 2013). Todavia essa vulnerabilidade é restrita somente quando 

se utiliza mais um host e ocorre migração entre as máquinas físicas. 

 

3.1.7 VM Sprawl 

Essa vulnerabilidade decorre da criação de máquinas virtuais de forma 

descontrolada sem a análise e gerenciamento correto da infraestrutura física do ambiente. 

Vaidya enfatiza que esse problema geralmente ocorre pela facilidade de criação e 

gerenciamento do ambiente virtual, permitindo a criação de máquinas virtuais sem nenhum 

controle especifico para evitar gargalos nos recursos físicos (SCARFONE, 2009).  O mesmo 

autor complementa dizendo que esse tipo de vulnerabilidade é um dos grandes problemas na 

utilização de ambiente virtuais, citando uma pesquisa feita em 2008 pela InformationWeck, 

em que somente 20% das empresas pesquisadas possuem processo formal para evitar essa 

vulnerabilidade (VAIDYA,2009). 

 

3.1.8 VM Poaching 

Também conhecido como Resource Hogging (Recursos Monopolizados), essa 

vulnerabilidade ocorre quando alguma VM utiliza mais recursos do que foi atribuído a ela, 

ocasionando à utilização de recursos atribuídos a outra VM. Vaidya comenta que essa 

vulnerabilidade pode ocasionar em qualquer recurso compartilhado entre as máquinas virtual 

tais como memória, processamento, rede ou disco (VAIDYA, 2009). 

 

3.1.9 Hyperjacking 

Vaidya e Zheng também conceituam outro tipo de vulnerabilidade no hypervisor 

chamado hyperjacking, que seria um termo utilizado para ataques à camada de virtualização 

que permite total controle sobre o ambiente virtual (ZHENG, 2013). Esse tipo de 

vulnerabilidade permitiria até a criação de novas máquinas virtuais no ambiente. William 
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assinala que o atacante tenta sobrescrever pagefiles no disco que contém o código do kernel, 

forçando-o a gerar ”paged out” e alocando grande quantidade de memória (William, 2011). 

 

3.1.10 Tráfego entre VM 

Mesmo não sendo considerada uma vulnerabilidade existente, Zheng descreve a 

existência de tráfego entre as máquinas virtuais na rede interna do ambiente virtual, utilizando 

o hypervisor para gerenciar esse tráfego (ZHENG, 2013). Esse tráfego não passa pelas placas 

de rede das máquinas físicas e geralmente não é monitorado, podendo assim ser utilizado para 

explorar vulnerabilidades através de uma máquina virtual que esteja comprometida.  

 

3.1.11 Rootkit 

O Rootkit é uma ferramenta projetada permitir acesso do invasor ao sistema 

infectado sem que os processos e programas encontrem sua execução. Então, essa ferramenta 

tem como objetivo ficar dar acesso ao sistema e ficar invisível para programas e métodos de 

pesquisas tradicionais. Lima destaca que uma ferramenta rootkit pode ser utilizada para 

diversas finalidades, que são: 

 Acesso não autorizado através das portas de comunicação. 

 Instalação de ferramentas de monitoramento, como soníferos e webloggers. 

 Alteração de registros de logs. 

Em relação à virtualização, o rootkit é caracterizado como uma vulnerabilidade 

que permite o acesso do invasor ao ambiente virtual sem detecção de intruso pelo ambiente. 

Essa vulnerabilidade é vital para o ambiente, pois através do rootkit, o invasor tem acesso a 

todos os servidores virtuais através da camada de virtualização.  

Apesar do conceito, ainda não publicado nenhuma utilização de vulnerabilidade 

em ambiente virtual através de rootkit, todavia, a utilização dessa ferramenta foi provada de 

forma conceitual por RUTKOWSKA que é possível a instalação de um rootkit no ambiente 

virtual e ter acesso completo a ele (LIMA, 2012). 

  

 

 

 

 



37 
 

 

3.2 Considerações Finais do Capítulo  

Tendo apresentado anteriormente os elementos que envolvem a virtualização e a 

segurança de sistemas, este capítulo enfocou uma análise integrada destes conceitos, objeto de 

estudo deste trabalho. No próximo capítulo consideraremos cenários em que os elementos de 

virtualização são descritos sob a ótica de segurança, devendo ser feita uma análise que 

possibilite a resolução das vulnerabilidades encontradas. 
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4. CVE 

 

A lista de vulnerabilidades comuns e exposições (Common Vulnerabilities and 

Exposures) é uma padronização pública de vulnerabilidades encontradas na área de TI, com o 

intuito de organizar e centralizar todas as informações referentes a vulnerabilidades e 

exposições encontradas em softwares ou sistemas operacionais. 

Mantido pela MITRE Corporation, o CVE foi criado pelo Departamento de 

Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS). A utilização do CVE é padronizada pelo 

Security Content Automation Protocol e utilizada pela National Vulnerability Database.  

 

4.1 Sistemas de Métrica - CVSS 

The Common Vulnerability Score System é um sistema de cálculo, cujo objetivo é 

pontuar as vulnerabilidades em tecnologia da informação.  Com isso, o CVSS é um 

framework aberto utilizado para comunicação e caracterização de vulnerabilidades utilizando 

uma fórmula para calcular a criticidade da vulnerabilidade em relação à segurança da 

informação.  

O Sistema de Métrica usado pela CVSS é dividido em três grupos: base, temporal 

e ambiental. Com isso, a vulnerabilidade a ser analisada pertence a um desses grupos, onde 

serão averiguados aspectos da exploração para calcular a pontuação da vulnerabilidade. A 

seguir analisaremos os três grupos e sua forma de cálculo. 

 Base: Representa as características fundamentais e intrínsecas de uma vulnerabilidade 

constante ao longo do tempo e em todos os ambientes de usuário. 

 Temporal: Representa as características de uma vulnerabilidade que muda ao longo 

do tempo, mas não entre os ambientes de usuário. 

 Ambiental: Representa as características de uma vulnerabilidade que muda ao longo 

do tempo e entre ambientes de usuário. 
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4.1.1 Grupo de Métrica Base 

Esse grupo captura características fundamentais de uma vulnerabilidade que não muda ao 

longo do tempo e nem entre os ambientes de usuário.  Com isso, esse grupo é dividido em 

duas categorias com três parâmetros cada. 

A) Exploração 

Essa categoria corresponde à forma em que a vulnerabilidade foi explorada. Devido a 

isso, a vulnerabilidade é categorizada de acordo com a forma de acesso em que a 

vulnerabilidade é explorada, bem como a complexidade de exploração nesse acesso e por fim, 

a forma de autenticação utilizada. A seguir, é mostrado o detalhamento dos parâmetros de 

pontuação da vulnerabilidade, seguindo as descrições do tipo: 

A.1)  Vetor de Acesso (AV): 

Essa métrica apresenta a maneira em que a vulnerabilidade é explorada. No quadro 1, 

vemos três tipos de parâmetros e suas pontuações com objetivo de classificar a 

vulnerabilidade estudada.  

Tipo Descrição Pontuação 

Local 
 Para explorar essa vulnerabilidade, é necessário acesso 

físico local ao sistema ou acesso a conta local. 
0,395 

Rede Adjacente 

 Para explorar essa vulnerabilidade, é necessário acesso 

ao broadcast da rede ou domínio de colisão do 

software vulnerável. 

0,646 

Rede 

 Para explorar essa vulnerabilidade,  é necessário que o 

sistema vulnerável esteja na rede, todavia o atacante 

não precisa estar na mesma rede nem ter acesso local. 

1.0 

Quadro 1 – Grupo de Métrica Base - Tipos de vetor de acesso 

A.2)  Complexidade de Acesso (CA): 

Em relação à complexidade de acesso, essa métrica mede a complexidade requerida do 

atacante para ter acesso ao sistema através da vulnerabilidade explorada. Nessa métrica, é 

possível definir a dificuldade encontrada pelo atacante para explorar a vulnerabilidade 
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definindo uma pontuação para essa métrica. No quadro 2, é definido os tipos de complexidade 

definidos pela documentação do CVSS: 

Tipo Descrição Pontuação 

Grande 

Complexidade 

 Para acesso a vulnerabilidade, é necessária escalação 

de privilégios ou inundar sistemas adicionais.  

 O ataque depender de métodos de engenharia social, 

podendo ser detectado por pessoas. 

0,35 

Média 

Complexidade 

 Quando os atacantes fazem parte de um pequeno grupo 

de usuários ou sistemas com autorização, 

possibilitando a vulnerabilidade. 

 Quando o ataque à vulnerabilidade depende de 

informações adquiridas durante a exploração. 

0,61 

Pequena 

Complexidade 

 Quando o atacante tem acesso a vulnerabilidade sem 

condicionais, tais como utilização de usuário anônimo 

ou convidado. 

 Quando o atacante tem acesso a vulnerabilidade 

utilizando usuário padrão do sistema explorado. 

0,71 

Quadro 2 – Grupo de Métrica Base - Tipos de complexidade de acesso 

A.3)  Autenticação (A): 

Essa métrica é definida pela quantidade de autenticações realizadas pelo atacante no 

sistema para explorar a vulnerabilidade em questão. É importante destacar a diferença 

existente entre essa métrica e a métrica Vetor de Acesso, pois essa métrica define a 

quantidade de autenticações necessárias para explorar, enquanto a métrica vetor de acesso 

apresenta à forma que é explorada a vulnerabilidade.  

Portanto, é possível analisar no quadro 3, os tipos de autenticação definidos pelo 

CVSS para caracterizar a vulnerabilidade analisada, com a pontuação definida para cada 

parâmetro. 

Tipo Descrição Pontuação 

Múltiplas 

autenticações 

 Para explorar essa vulnerabilidade, é necessário que o 

atacante autentique duas ou mais vezes para ter acesso 

ao sistema vulnerável. 

0,45 

Única Autenticação  Para explorar essa vulnerabilidade, é necessário que o 

atacante autentique somente uma vez, para ter acesso 

0,56 
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ao sistema vulnerável. 

Sem Autenticação 

 Para explorar essa vulnerabilidade, não é necessário 

que o atacante se autentique para ter acesso ao sistema 

vulnerável. 

0,704 

Quadro 3 – Grupo de Métrica Base - Autenticação 

 

B) Impacto 

Esse grupo corresponde à análise do impacto da vulnerabilidade explorada no sistema. Com 

isso, para definir os impactos gerados no sistema, esse grupo é dividido em três parâmetros: 

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. As seguir, veremos como é feito a 

distribuição de pontuação. 

B.1)  Confidencialidade 

Essa métrica é mensurada de acordo com o impacto em relação à confidencialidade 

gerada com a exploração da vulnerabilidade. A confidencialidade é definida como permissão 

de acesso a determinadas informações ou sistema somente para pessoas previamente 

autorizadas, protegendo assim de acesso não autorizado. No quadro 4, é definida a pontuação 

do impacto gerado em relação à vulnerabilidade:  

Tipo Descrição Pontuação 

Sem Impacto  Essa vulnerabilidade ao ser explorada, não causou 

nenhum impacto de confidencialidade no sistema. 

0 

Impacto Parcial 

 Essa vulnerabilidade ao ser explorada permite que o 

atacante tenha acesso a informações indevidas e foi 

possível acessar arquivos de configuração do sistema, 

todavia, o atacante não obteve acesso total as 

informações do sistema. 

0,275 

Impacto Completo 

 Essa vulnerabilidade ao ser explorada permite que o 

atacante tenha acesso a todas as informações do 

sistema. 

0,660 

Quadro 4 – Grupo de Métrica Base - Confidencialidade 

B.2)  Integridade 

A métrica Integridade é medida de acordo com o impacto da vulnerabilidade 

explorada em relação à integridade das informações. Com isso, a integridade é definida de 
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acordo com a garantia de veracidade das informações, garantindo que somente pessoas 

autorizadas podem modificar as informações. No quadro 5, é definida a pontuação dessa 

métrica: 

Tipo Descrição Pontuação 

Sem Impacto  Essa vulnerabilidade ao ser explorada, não causou 

nenhum impacto de integridade no sistema. 

0 

Impacto Parcial 

 Essa vulnerabilidade ao ser explorada, permite que o 

atacante modifique algumas configurações no sistema, 

todavia,  o atacante não tem controle total para 

modificar todas as configurações.  

0,275 

Impacto Completo  Essa vulnerabilidade ao ser explorada, permite que o 

atacante modifique todas as configurações do sistema.  

0,660 

Quadro 5 – Grupo de Métrica Base - Tipos de integridade 

B.3)  Disponibilidade 

Essa métrica é definida de acordo com o impacto gerado por conta da vulnerabilidade 

explorada. A disponibilidade é definida como sendo a disponibilidade de acesso às 

informações que lhe são destinadas a qualquer momento. No quadro 6, é apresentada a forma 

de pontuação dessa métrica: 

Tipo Descrição Pontuação 

Sem Impacto 
 Essa vulnerabilidade ao ser explorada, não causou 

nenhum impacto de confidencialidade no sistema. 
0 

Impacto Parcial 

 Essa vulnerabilidade ao ser explorada, reduz a 

desempenho ou causa interrupções no recurso 

disponível. 

0,275 

Impacto Completo 

 Essa vulnerabilidade ao ser explorada desliga por 

completo os recursos disponíveis, tornando todos os 

recursos indisponíveis.   

0,660 

Quadro 6 – Grupo de Métrica Base - Disponibilidade 
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4.1.2 Fórmula de Cálculo – Grupo de Métrica Base 

Para realização do cálculo, é necessário pontuar a vulnerabilidade de acordo com as requisitos 

acima e então colocar os dados na fórmula. Como forma de simplificar a compreensão da 

fórmula, a mesma será explicada de forma separada. 

A seguir, veremos como é dividida a Fórmula: 

BASE = round_to_1_decimal(((0.6*Impacto) + (0.4*Exploração) -1.5)* F(Impacto) 

Onde, a função Exploração é definida por: 

Exploração = 20 * VA * CA * A 

VA = Vetor de Acesso, CA = Complexidade de Acesso e A = Autenticação. 

E a função Impacto é definida por: 

Impacto = 10.41*(1-(1 - C)*(1 - I)*(1 - D)) 

C = Confidencialidade, I = Integridade e D = Disponibilidade 

A fórmula contempla o F(Impacto) que é definido no CVSS como sendo: 

F(Impacto) = 0, se Impacto for igual a 0. 

F(Impacto = 1.176, se Impacto for diferente de 0. 

 

4.1.3 Grupo de Métrica Temporal 

O grupo de métrica temporal é caracterizado por uma vulnerabilidade que muda ao longo do 

tempo, todavia, não muda o ambiente de usuário que possui a vulnerabilidade. A seguir, 

veremos como é a forma de pontuação dessa métrica. 

 

A) Exploração (E) 

Essa métrica define a técnica utilizada para exploração da vulnerabilidade ou a 

disponibilidade do código utilizado para explorar. A exploração da vulnerabilidade pode ser 

demonstrada de diversas formas e que são pontuadas de acordo com as provas de exploração. 

No quadro 7, são definidos os tipos de exploração definidos pelo CVSS: 



44 
 

 

Tipo Descrição Pontuação 

Sem provas 

 Essa vulnerabilidade não possui nenhum código de 

exploração disponível, ou é uma vulnerabilidade 

inteiramente teórica. 

0,85 

Prova por Conceito 

 Essa vulnerabilidade foi mostrada baseada em 

conceitos, e não foi mostrado na pratica. O código de 

exploração pode não ser funcional em todas as 

situações 

0,9 

Funcional 

 Essa vulnerabilidade possui o código de exploração 

disponível e código funciona na maioria dos sistemas 

que contém a vulnerabilidade. 

0,95 

Alto 

 Essa vulnerabilidade pode ser explorada por algum 

código móvel funcional ou não é necessário acesso 

manual e os detalhes são amplamente disponíveis. 

1.0 

Não Definido 
 Esse valor é utilizado para não interferir no cálculo da 

métrica.  
1.0 

Quadro 7 - Grupo de Métrica Temporal – Exploração 

B) Nível de Remediação (NR) 

Essa métrica é definida de acordo com o tipo de correção definida para a 

vulnerabilidade explorada. Devido a isso, é considerada uma métrica muito importante de se 

analisada, pois a pontuação é definida de acordo com a forma de solução para a 

vulnerabilidade.  No quadro 8, são apresentados os níveis de remediação definidos no CVSS: 

 

Tipo Descrição Pontuação 

Correção Oficial 

 É quando a vulnerabilidade possui correção oficial 

disponível. Essa correção é geralmente atualização da 

ferramenta ou instalação de path para correção da 

vulnerabilidade. 

0,87 

Correção 

Temporária 

 É quando a vulnerabilidade possui uma correção 

temporária oficial informada pelo fabricante da 

solução em que se encontra a vulnerabilidade. 

0,90 

Solução 
 Quando a vulnerabilidade possui uma solução 

0,95 
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disponível, todavia, não é oficial do fabricante. 

Geralmente, os usuários criam paths ou formas de 

contornar a vulnerabilidade quando não há correção 

oficial. 

Solução 

Indisponível 

 Nesse caso, a solução do caso não está disponível ou é 

impossível de ser aplicada. 
1.0 

Não Definido 
 Esse valor é utilizado para não interferir no cálculo da 

métrica.  
1.0 

Quadro 8 - Grupo de Métrica Temporal – Nível de Remediação 

C) Relatório de Confiança (RC) 

Essa métrica define a existência da vulnerabilidade explorada e a credibilidade dos 

detalhes técnicos referente a vulnerabilidade. Com isso, essa métrica apresenta a existência ou 

não da vulnerabilidade explorada, bem como o nível de confiança em relação a divulgação. 

No quadro 9, é apresentado os três tipos de relatório definidos pelo CVSS: 

 

Tipo Descrição Pontuação 

Sem Confirmação 
 Quando o relatório é de fonte não confiável ou quando 

existe relatórios conflitantes sobre a vulnerabilidade. 
0,90 

Sem Corroboração 

 Quando há vários relatórios não oficiais sobre a 

vulnerabilidade, incluindo empresas de segurança ou 

organizações de pesquisa.  

0,95 

Confirmado 
 Quando existe um relatório confirmado pelo fabricante 

ou autor da tecnologia afetada pela vulnerabilidade. 
1.0 

Não Definido 
 Esse valor é utilizado para não interferir no cálculo da 

métrica.  
1.0 

Quadro 9 - Grupo de Métrica Temporal – Relatório de Confiança 
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4.1.4 Fórmula de Cálculo – Grupo de Métrica Temporal. 

 Conforme a vulnerabilidade se aplica aos requisitos acima, a pontuação dessa 

vulnerabilidade deve ser calculada utilizando a seguinte fórmula: 

TEMPORAL = round_to_1_decimal (BASE * E* NR* RC). 

BASE= Pontuação do Grupo Base, E = Exploração, NR = Nível de Remediação e  

RC = Relatório de Confiança. 

 

4.1.5 Grupo de Métrica Ambiental 

O grupo de métrica ambiental tem como objetivo captar características de uma 

vulnerabilidade que é associado a um ambiente de um usuário. Em sua documentação oficial, 

o desenvolvedor desse sistema de métrica mostra que as métricas ambientais são opcionais, 

não sendo necessário utilizar esse grupo para definir uma vulnerabilidade.  

Devido à utilização de esse grupo ser opcional, os valores de cálculo desse grupo 

não afeta a pontuação geral da vulnerabilidade estudada, servindo somente para caracterizar a 

vulnerabilidade explorada quanto ao impacto da vulnerabilidade na organização. A seguir, 

veremos como é pode ser feita a pontuação desse grupo de métrica. 

A) Potencial de Dano Colateral (PDC) 

Essa métrica mede o potencial de perda de equipamentos ou ativos físicos por 

meio de dano ou roubo de propriedade, avaliando a vulnerabilidade explorada com perda de 

produtividade ou de receita para a organização. No quadro 10, são definidos os parâmetros 

para caracterizar a vulnerabilidade. 

 

Tipo Descrição Pontuação 

Sem Dano 
 Não há possibilidade de perca de dados, bens físicos 

ou de produtividade. 
0 

Baixo 

 A exploração dessa vulnerabilidade pode causar um 

baixo dano físico ou pode haver uma pequena perda de 

produtividade ou receita. 

0,1 

Baixo-Médio 
 A exploração dessa vulnerabilidade pode causar dano 

0,3 
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físico moderado ou pode ter perda moderada de 

produtividade ou receita. 

Médio-Alto 

 A exploração dessa vulnerabilidade pode causar danos 

físicos significativos ou pode ter perda significativa de 

produtividade ou receita.  

0,4 

Alto 

 A exploração dessa vulnerabilidade pode causar danos 

físicos catastróficos ou perda de receitas ou danos 

catastróficos na produtividade. 

0,5 

Não Definido 
 Esse valor é utilizado para não interferir no cálculo da 

métrica. 
0 

Quadro 10 – Grupo de Métrica Ambiental – Potencial de Dano Colateral 

B) Distribuição do Alvo (DT) 

A medida dessa métrica é definida pela proporção que a vulnerabilidade explorada 

pode causar nos sistemas vulneráveis. Essa métrica foi criada com o proposito de ser um 

indicativo do ambiente, a fim aproximar o valor percentual de sistemas que podem ser 

afetados pela vulnerabilidade. Conforme apresentado no quadro 11, quanto maior a proporção 

dos sistemas vulneráveis, maior será a pontuação. 

 

Tipo Descrição Pontuação 

Sem Distribuição 

 Não existem alvos de destino ou os alvos são 

totalmente especializados que só existem em ambiente 

de laboratório. Efetivamente 0% do ambiente está em 

risco. 

0 

Baixo 

 Os alvos existem dentro do ambiente, mas em pequena 

escala. Entre 0 % a 25% do ambiente total está em 

risco. 

0,25 

Médio 

 Os alvos existem dentro do ambiente, mas tem media 

escala. Entre 26% a 75% do ambiente total está em 

risco. 

0,75 

Alto 

 Os alvos existem dentro do ambiente em uma escala 

considerável. Entre 76% a 100% do ambiente total está 

em risco. 

1.0 
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Não Definido 
 Esse valor é utilizado para não interferir no cálculo da 

métrica. 
1.0 

Quadro 11 – Grupo de Métrica Ambiental – Distribuição de Alvo 

C) Requerimentos de Segurança (Confidencialidade/Integridade/Disponibilidade) 

Essa métrica permite que o analista possa personalizar a pontuação CVSS 

dependendo da importância do sistema afetado para a organização, medindo em termos de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade. Com isso, é possível definir a pontuação da 

vulnerabilidade de acordo com a regra de negocio da organização. 

Cada requerimento de segurança pode ser definido com três pontuações possíveis: 

Baixo, Médio e Alto. No quadro 12, são definidos os parâmetros de cada requerimento de 

segurança que deve ser calculado de acordo com a importância do sistema afetado pela 

vulnerabilidade explorada.  

 

Tipo Descrição Pontuação 

Baixo 

 Perda de (Confidencialidade ou Integridade ou 

Disponibilidade) com efeito adverso limitado sobre a 

organização ou usuário associado. 

0 

Médio 

 Perda de (Confidencialidade ou Integridade ou 

Disponibilidade) com efeito adverso considerável 

sobre a organização ou usuário associado. 

0,1 

Alto 

 Perda de (Confidencialidade ou Integridade ou 

Disponibilidade) com efeito adverso catastrófico sobre 

a organização ou usuário associado. 

0,3 

Não Definido 
 Esse valor é utilizado para não interferir no cálculo da 

métrica. 
1.0 

Quadro 12 – Grupo de Métrica Ambiental – Requisitos de Segurança 
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4.1.6 Fórmula de Cálculo – Grupo de Métrica Ambiental. 

Para calcular essa fórmula, são necessários alguns parâmetros do Grupo de 

Métrica Base, que serão utilizados para definir o Impacto que a vulnerabilidade decorre.  

 Conforme a vulnerabilidade se aplica aos requisitos acima, a pontuação dessa 

vulnerabilidade deve ser calculada utilizando a seguinte fórmula: 

AMBIENTAL = round_to_1_decimal ((TEMPORAL+(10 – TEMPORAL)*PDC )*DT ). 

TEMPORAL= Pontuação do Grupo Temporal, PDC = Potencial de Dano Colateral e   

DT = Distribuição de Alvo 

 

4.2 Considerações Finais do Capítulo  

O capitulo enfocou os requisitos utilizados para calcular a pontuação de uma 

vulnerabilidade sobre a ótica das regras aplicadas no catalogo CVE. Nos próximos capítulos, 

serão apresentados vulnerabilidades definidas e publicadas no CVE e o entendimento da 

pontuação será peça chave para compreender os riscos que cada vulnerabilidade pode causar 

no ambiente virtual. 
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5. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

Diante das vulnerabilidades em virtualização apresentados no cap. 3, as questões 

de segurança devem ser levadas em consideração ao definir a criação do ambiente virtual. 

Conforme descrito, a virtualização utiliza o isolamento entre as máquinas virtuais gerenciadas 

pelo hypervisor, como peça chave para manter a segurança do ambiente virtual. Todavia, a 

criação dessa camada cria novos desafios a serem pontuados em relação à segurança do 

ambiente virtual (Reuben, 2007). Por isso, foram definidos diversos procedimentos de 

segurança baseadas em recomendações de autores e vulnerabilidades descobertas e publicadas 

utilizando o catalogo CVE. 

O procedimento de segurança é definido como o conjunto de ações que devem ser 

realizadas com o intuito de garantir que a política de segurança seja executada, ou seja, são as 

tarefas e modificações que devem ser realizadas para garantir que a política de segurança 

definida na organização seja cumprida. A política de segurança é definida como um conjunto 

de regras formais que tem como objetivo garantir a segurança da informação dentro de uma 

organização (ZUQUETE, 2010). 

 Como proposta do trabalho, serão definidos cinco procedimentos de segurança a 

fim de aumentar nível de segurança do ambiente virtual e, a título de exemplo, serão 

apresentadas duas vulnerabilidades exploradas em cada procedimento de segurança, com o 

intuito de mostrar a importâncias da utilização dos procedimentos de segurança como forma 

de minimizar as possíveis vulnerabilidades. A seguir, apresentaremos os procedimentos de 

segurança, bem como suas contraindicações. 

 Segmentação e Isolamento de Redes; 

 Politicas de Acesso e Controlador de Domínio; 

 Debilitação de Serviços Desnecessários; 

 Utilização de SSL para criptografia; 

 Soluções de Segurança em Virtualização; 
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5.1  Isolamento e Segmentação da Rede 

As redes virtuais são um elemento fundamental na concepção de uma 

infraestrutura virtualizada segura, pois as principais plataformas de virtualização têm 

elementos de rede virtual, podendo ser configuradas para desempenhar um papel importante 

na forma do ambiente, bem como na concepção global do ambiente de rede 

(SHACKLEFORD, 2013). 

 Vaidya mostra a importância da utilização de segmentação, pois geralmente, 

todos os servidores virtuais possuem uma placa de rede virtual, que trafega informações 

através do switch virtual do host, que é compartilhado entre todos os servidores virtuais 

(VAIDYA, 2009). 

A proposta visa utilização de segmentação na rede de gerência, transformando-o 

em rede isolada. Devido à importância do acesso a informação, deve ser feito o isolamento e 

segmentação da rede de acesso aos storages, provendo o isolamento necessário com o intuito 

de manter o ambiente virtual mais seguro.   

Vaidya complementa sugerindo que seja utilizado VLAN para a segmentação dos 

servidores virtuais sempre que possível, pois evitaria que um servidor possa ter acesso ao 

tráfego gerado por outro servidor (VAIDYA, 2009). 

Em relação ao ambiente virtual, essa política visa minimizar as vulnerabilidades 

utilizando a segmentação e isolamento entre duas redes distintas: rede de gerenciamento e 

rede de storages ou dados. A seguir, veremos a diferença entre as duas redes, bem como as 

recomendações baseadas nas vulnerabilidades divulgadas no catalogo CVE.  

5.1.1 Rede de Storages ou Dados 

A rede de storages é uma rede criada para agrupar os dispositivos de 

armazenamento de uma rede local e com isso, permitir o acesso as informações armazenadas 

nos storages ou servidores de armazenamento. Em virtualização, essa rede é utilizada para 

trafegar as informações entre os servidores de processamento e os dispositivos de 

armazenamento. 

A vulnerabilidade desse serviço consiste no tráfego de informações entre os 

servidores virtuais e o ambiente de armazenamento sendo suscetível a exploração e 
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interceptação dos dados. Nos quadros 13 e 14, é possível verificar que existem 

vulnerabilidades catalogadas no CVE referente à rede de storages. 

 

Produto Associado: VMware 

Vulnerabilidade: CVE-2013-1659      Pontuação: 7.6 

Problema apresentado: A vulnerabilidade consiste na utilização não apropriada da 

implementação do protocolo NFC (Network File Copy), permitindo que o atacante execute 

códigos arbitrários ou cause negação de serviço.  

Confidencialidade: Impacto Completo 

Integridade: Impacto Completo 

Disponibilidade: Impacto Completo 

Quadro 13 – Rede de Storages CVE-2013-1659 

Produto Associado: VMware 

Vulnerabilidade: CVE-2013-1661     Pontuação: 4.3 

Problema apresentado: A vulnerabilidade consiste na implementação não apropriada do 

protocolo NFC (Network File Copy), permitindo que o atacante cause negação de serviço 

modificando as informações stream. 

Confidencialidade: Sem Impacto 

Integridade: Sem Impacto 

Disponibilidade: Impacto Parcial 

Quadro 14 – Rede de Storages CVE-2013-1661 

Em relação às vulnerabilidades apresentadas, o protocolo NFC é responsável pela 

gerência de acesso do ambiente virtual ao storage. Todavia, a solução que a VMware sugere 

para minimizar esse tipo de vulnerabilidade é utilização de uma rede isolada com o intuito de 

trafegar somente dados entre os servidores virtuais e seus respectivos discos virtuais 

(VMWARE, 2013). 

Apesar de essa vulnerabilidade ser apresentada no produto VMware, a Microsoft e 

a Citrix também sugerem o isolamento do tráfego entre o storage e o ambiente virtual, com o 

intuito de minimizar a possibilidade de interceptação do tráfego (CITRIX, 2013) 

(MICROSOFT, 2013). Todavia, em ambientes virtuais que utilizam armazenamento no 
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próprio servidor não é necessária a utilização desse procedimento de segurança visto que, não 

é utilizado a rede de dados para trafegar informação. 

5.1.2 Rede de Gerenciamento 

 Em relação à virtualização, a rede de gerenciamento é a rede de gerenciamento e 

manutenção do ambiente virtual, sendo responsável por prover o acesso ao gerenciamento dos 

servidores hosts. Devido à criticidade do gerenciamento, é recomendado o isolamento 

completo dessa rede, permitindo somente pessoas autorizadas o acesso. No quadro 15 e 16, 

são apresentados dois exemplos de vulnerabilidades exploradas no ambiente de virtualização 

devido o acesso ao gerenciamento do ambiente. 

Produto Associado: VMware 

Vulnerabilidade: CVE-2013-5970     Pontuação: 7.1 

Problema apresentado: Essa vulnerabilidade permite que o atacante intercepte e modifique o 

gerenciamento de trafico, causando negação de serviço no hostd-vmdb 

Confidencialidade: Sem Impacto 

Integridade: Sem Impacto 

Disponibilidade: Impacto Completo 

Quadro 15 – Rede de Gerenciamento CVE-2013-5970 

Produto Associado: VMware 

Vulnerabilidade: CVE-2013-1405     Pontuação: 10 

Problema apresentado: Essa vulnerabilidade ocorre no protocolo de gerência das 

autenticações, permitindo acesso remoto ao servidor, permitindo a execução de códigos 

arbitrários ou causar negação de serviço.  

Confidencialidade: Impacto Completo 

Integridade: Impacto Completo 

Disponibilidade: Impacto Completo 

Quadro 16 – Rede de Gerenciamento CVE-2013-1405 

Em relação aos quadros citados anteriormente, a segmentação da rede de 

gerenciamento dos hosts em relação ao ambiente virtual, minimizaria as vulnerabilidades 

apresentadas, uma vez que o host é o servidor físico que gerência o ambiente virtual. Esse 
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isolamento é recomendado pela VMware como uma forma para reduzir algumas 

vulnerabilidades (VMWARE,2013). Com o proposito de mostrar a criticidade da 

vulnerabilidade apresentada, o quadro 16 apresenta uma vulnerabilidade que possui a 

pontuação 10, ou seja, a vulnerabilidade existente no ambiente virtual é muito grave podendo 

prejudicar todo o ambiente virtual. 

Vaidya destaca esse procedimento de segurança mostrando a importância da 

utilização de segmentação e isolamento de redes, como forma de minimizar ataques e 

exploração de vulnerabilidades decorrentes de acesso indevido ou negação de serviço 

(VAIDYA, 2009). Apesar de essa segmentação ser a nível lógico em relação à rede de dados, 

a utilização desse procedimento não possui nenhuma contraindicação, pois não afetaria no 

gerenciamento e desempenho no ambiente virtual.   

Zheng complementa que o isolamento da rede de gerenciamento pode ser 

realizado através da criação de uma rede virtual isolada e fazer com que o acesso seja feito 

através de VPN, pois a VPN poderá criar um canal de comunicação criptografado e controle 

de acesso através de autenticação, garantindo mais segurança no ambiente virtual (ZHENG, 

2013).  

5.1.3 Quadro Resumo – Isolamento e Segmentação de Redes 

Em relação ao procedimento de isolamento e segmentação de redes, o quadro 17 

apresenta o resumo dos procedimentos estudados e as vulnerabilidades apresentadas. 

Procedimento de Segurança CVE/Problema 

Rede de Storage e Dados 
CVE-2013-1659 

CVE-2013-1661 

Rede de Gerenciamento  
CVE-2013-1405 

CVE-2013-5970 

Quadro 17 – Quadro Resumo - Isolamento e Segmentação de Redes 

 

5.2. Desabilitar Serviços Desnecessários 

Com o crescimento da utilização da virtualização de servidores, o aumento de 

funcionalidades em cada solução do mercado tem tornado os servidores mais suscetíveis a 

vulnerabilidades desnecessárias. Por isso, essa política de segurança tem como objetivo 
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mostrar serviços que vêm habilitados por padrão, todavia não são utilizados com frequência, 

possibilitando o acumulo de serviços desnecessários no ambiente virtual. 

Shackleford explica que as maiorias dos ambientes virtuais não são instaladas de 

maneira segura por padrão, pois a instalação vem com diversos serviços que podem ser 

desabilitados para garantir maior segurança na virtualização (SHACKLEFORD,2013).  

Para melhor definirmos os serviços que podem ser desativados, como forma de 

prover mais segurança para o ambiente virtual, será detalhada por solução de mercado. A 

seguir, analisaremos o que pode ser desativado no cenário do ambiente virtual da VMware, 

XenServer e Hyper-V. 

5.2.1 VMware 

Como líder de mercado, a VMware é pioneira em virtualização no segmento de 

servidores x86, e com isso, é atualmente a solução de mercado que mais possui 

funcionalidades e serviços que podem ser utilizados no ambiente virtual (GARTNER,2013). 

Todavia, Shackleford mostra que a instalação padrão de um ambiente virtual VMware, possui 

diversos serviços e componentes que podem ser desabilitados para prover mais segurança 

(SCHACKLEFORD,2013).  

A seguir, veremos alguns serviços que podem ser desabilitados, bem como 

componentes em que foram utilizados para explorar vulnerabilidades no ambiente virtual. 

Com isso, será proposta um procedimento de segurança visando desabilitar serviços que 

podem prejudicar o ambiente virtual. 

A) Desabilitar serviços de CD ROM e Disquete. 

Em relação à VMware, a vulnerabilidade consiste na instalação padrão dos drivers 

de disquete e CD Rom nos servidores virtuais e com isso, permitir que alguma 

vulnerabilidade de acesso através desses drivers seja explorada. Esse problema ocorreu em 

2012 e foi catalogada no CVE com o seguinte ID: CVE-2012-2449 e CVE-2012-3289. A 

seguir, os quadros 18 e 19, são apresentados o detalhamento dessas vulnerabilidades: 

 

Vulnerabilidade: CVE-2012-2449             Pontuação: 9.0 

Problema apresentado: A utilização do driver de disquete para explorar vulnerabilidade, 

causando DOS ou execução de códigos arbitrários.    
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Confidencialidade: Impacto Completo 

Integridade: Impacto Completo  

Disponibilidade: Impacto Completo 

 

Quadro 18 – Desabilitar Serviços CVE-2012-2449 

 

Vulnerabilidade: CVE-2012-3289             Pontuação: 7.8 

Problema apresentado: Essa vulnerabilidade permite que o atacante cause negação de 

serviço no ambiente através dos dispositivos (CDROM, Teclado) instalados no servidor 

virtual. 

Confidencialidade: Sem Impacto 

Integridade: Sem Impacto 

Disponibilidade: Impacto Completo 

 

Quadro 19 – Desabilitar Serviços CVE-2012-3289 

Shackleford considera que não existe a necessidade de instalação por padrão de 

serviços que geralmente não são utilizados e com isso, garante maior segurança no 

ambiente virtual (SHACKLEFORD, 2013).  

Apesar desses componentes não serem fundamentais para o funcionamento das 

máquinas virtuais, o CD ROM é geralmente utilizado para instalar programas ou instalação 

do sistema operacional da VM. Todavia, essa vulnerabilidade foi explorada quando o 

recurso que estava disponível na VM pelo ambiente virtual, não correspondia físicamente a 

nenhum periférico.  

Em relação ao quadro 18, a vulnerabilidade é explorada através da utilização do 

driver de disquete, que vem ativado em todas as máquinas virtuais por padrão. Com isso, a 

vulnerabilidade consiste em explorar o driver com o intuito de executar códigos arbitrários 

no host. 
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B) Desabilitar protocolo SCSI. 

O SCSI - Small Computer System Interface é o protocolo de gerenciamento e 

armazenamento de dados utilizado para comunicação entre disco rígido e o computador. 

Esse protocolo permite a comunicação entre o computador e o armazenamento de dados.  

Em relação à VMware, esse protocolo é utilizado para definir o tipo de conexão 

que o disco virtual, permitindo execução de comandos de gerenciamento do disco. Apesar 

de a VMware ser compatível a esse tipo de comunicação, esse protocolo tem sido 

substituído pelos protocolos NFS - Network File System e ISCSI - Internet Small Computer 

Interface, que permite a utilização de disco virtual através da rede (VMWARE, 2013). 

Diante disso, Shackleford recomenda desabilitar esse protocolo nos servidores virtuais caso 

não utilize esse protocolo para comunicação entre a VM e o disco virtual. 

(SHACKLEFORD, 2013). Segundo o catalogo CVE, foi encontrada uma vulnerabilidade 

que pode ser explorada na utilização do protocolo SCSI. No quadro 20, é apresentado o 

detalhamento dessa vulnerabilidade. 

 

Vulnerabilidade: CVE-2012-2450             Pontuação: 9.0 

Problema apresentado: Essa vulnerabilidade consiste na utilização incorreta de dispositivos 

SCSI, permitindo que a VM tenha acesso a execução de códigos arbitrários ou cause negação 

de serviço no ambiente virtual. 

Confidencialidade: Impacto Completo 

Integridade: Impacto Completo  

Disponibilidade: Impacto Completo 

Quadro 20 – Desabilitar Serviços CVE-2012-2450 

C) Desabilitar protocolo CIM. 

O protocolo CIM (Common Information Model) é utilizado pela VMware para 

gerar informações sobre o estado do hardware em relação ao ambiente virtual, esse protocolo 

não sendo essencial para o funcionamento da virtualização. 

Esse protocolo teve a vulnerabilidade explorada e foi publicada com o CVE ID: 

CVE-2013-3657. No quadro 21 é apresentado essa vulnerabilidade, bem como o que pode ser 

feito para aumentar no nível de segurança desse protocolo. 
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Produto Associado: VMware 

Vulnerabilidade: CVE-2013-3657          Pontuação: 7.5 

Problema apresentado: Essa vulnerabilidade é explorado utilizando o protocolo CIM,  

permitindo que o atacante cause estouro de buffer e execute códigos arbitrários. Para explorar 

essa vulnerabilidade, é necessário que tenha acesso a rede do servidor na porta 5988(Local) 

ou 5989(Remoto).  

Confidencialidade: Impacto Parcial 

Integridade: Impacto Parcial 

Disponibilidade: Impacto Parcial 

Quadro 21 – Desabilitar Serviços CVE-2013-3657 

Essa vulnerabilidade foi divulgada em sites especializados em base de dados, 

todavia, a VMware não divulgou oficialmente através do seu site. Todavia, o catalogo CVE 

mostra que essa vulnerabilidade foi confirmada pelo catalogo de vulnerabilidades JVN - 

Japan Vulnerability Notes (JVN, 2013).  

 Shannon explica que esse protocolo pode ser desabilitado com o objetivo de proteger o 

ambiente contra vulnerabilidades existentes nesse protocolo. Todavia, essa configuração é 

recomendada somente para utilização de ambientes virtuais que possuem somente um host, 

pois esse protocolo CIM é utilizado para obter informações de saúde do host na utilização do 

painel VCenter (SHANNON,2013). 

D) Desabilitar usuário root 

Devido a VMware ter a sua camada de virtualização baseada em Linux, o usuário 

root  é criado automaticamente ao fazer a instalação desse produto e é o principal usuário de 

acesso ao sistema, tendo permissão de controle total referente à ferramenta. Por isso, 

Benchmark recomenda que seja desativada a utilização desse usuário para aumentar o nível de 

segurança do ambiente, evitando a utilização de técnicas de força bruta para acessar o 

ambiente virtual (BENCHMARK, 2012).  

Apesar dessa vulnerabilidade não ter nenhum CVE atribuído diretamente, ao 

desativar o usuário root para gerência do ambiente, estará reduzindo uma possível ameaça de 

invasão, uma vez que esse usuário é criado de maneira padrão. 
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5.2.2 Quadro Resumo - VMware  

O quadro 22 visa apresentar os procedimentos de segurança que podem ser 

realizados com o intuito de minimizar possíveis vulnerabilidades no ambiente VMware. 

Procedimento de Segurança CVE/Problema 

Desabilitar serviços de CD Rom, 

Disquete 

CVE-2012-2449 

CVE-2012-3289 

Desabilitar Protocolo SCSI CVE-2012-2450 

Desabilitar Protocolo CIM CVE-2013-3657 

Desabilitar usuário root 
Essa política consiste em desabilitar usuário root para reduzir 

possíveis ameaças de descoberta de senha por força bruta. 

Quadro 22 – Quadro Resumo - VMware 

5.2.3 Citrix XenServer 

O XenServer é uma das virtualizações mais antigas que ainda vigoram no 

mercado, sendo considerado uma solução visionária no quadrante mágico do Gartner em sua 

pesquisa realizada em 2013 (GARTNER, 2013). Mas seu legado deve-se, em grande parte, 

quando era software livre, sua documentação de vulnerabilidades não é consistente e o CVE 

não é utilizado como padrão para catalogar.  

As vulnerabilidades publicadas no CVE são tratadas pelo fabricante Citrix 

somente como forma de publicação que é feita por outras fontes. Com isso, a Citrix não 

pública formas de minimizar problemas apresentados e restringe sua recomendação como 

atualização de paths de segurança do ambiente. 

Apesar dessa recomendação, Shackleford mostra configurações que podem ser 

realizadas com o intuito de aumentar a segurança do ambiente virtualizado XenServer.  

(SHACKLEFORD, 2013). Segue abaixo algumas configurações que podem ser feitas e 

serviços que podem ser desabilitados, com o intuito de minimizar possíveis vulnerabilidades 

no cenário virtual.  

A) Desabilitar serviços de CD Rom, Disquete. 

Apesar da Citrix não possuir nenhuma vulnerabilidade documentada em CVE que 

justifique essa configuração, a Citrix recomenda desabilitar os serviços de CD Rom e disquete 

quando não utilizado nos servidores virtuais (CITRIX, 2013). Segundo o fabricante, é 
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recomendada a utilização do SCAN para verificação periódica dos servidores virtuais com o 

intuito de analisar se nenhum servidor possui o CD ROM ativado sem utilização. 

Devido ao serviço de CD ROM e disquete poder ser habilitado novamente em 

qualquer momento, não há contraindicações da utilização dessa política de segurança. 

 

B) Desabilitar Modo Debug 

Em sua análise, Shackleford recomenda desabilitar o modo Debug do XenServer 

que é habilitado por padrão no momento da instalação. Segundo ele, esse serviço permite que 

todos os usuários tem acesso a informações sensíveis ao ambiente virtual tais como processos 

sendo executados pelo Hypervisor  e localização dos discos virtuais de cada servidor virtual. 

(SHACKLEFORD, 2013). 

C) Desabilitar permissões de usuário padrão 

Apesar da instalação do XenServer ser feita através de uma mídia proprietária da 

Citrix, o sistema operacional do host  é configurado de acordo com uma instalação modificada 

do Linux, sendo muitas configurações e serviços habilitados no Sistema Operacional que 

podem prejudicar a solução de virtualização.  

Por se tratar de configurações e serviços parecidos com Linux, o XenServer 

permite que outros usuários sem permissão administrativa de root possam reiniciar o host, 

através das configurações do modo de usuário do Linux. Por isso, Shackleford considera essa 

possibilidade como uma vulnerabilidade, pois permite que um usuário possa reiniciar o 

servidor físico completo sem ter permissões adequadas através do acesso SSH 

(SHACKLEFORD, 2013).  Em relação à virtualização, essa política de segurança não afeta 

o funcionamento do ambiente e não possui contraindicações, uma vez que desabilitar os 

usuários padrões do Linux não interfere no XenServer. 

D) Desabilitar usuário root no acesso SSH 

Essa política de segurança consiste em desabilitar o usuário root no acesso SSH 

como proposta para manter o acesso mais seguro. Sendo assim, essa modificação é justificada 

pela necessidade de modificar configurações padrões do fabricante com o intuito de dificultar 

que o atacante consiga acesso ao ambiente utilizando técnicas de força bruta. 
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Como forma de deixar o acesso SSH mais seguro, Zheng recomenda a criação de 

um usuário sem permissões administrativas para acesso SSH e fazer a elevação de privilégios 

para root quando já tiver estabelecido a conexão com o servidor host (ZHENG, 2013). Com 

isso, o usuário root não é utilizado para acesso SSH e a política não prejudica a utilização 

desse tipo de conexão. 

A documentação oficial da Citrix sugere a utilização de chave criptográfica como 

alternativa para acesso SSH sem a necessidade de utilização do usuário root para acesso. 

Assim, o servidor host aceitará conexões somente de clientes que tenham a chave 

criptográfica pública de SSH, eliminando a necessidade de usuário e senha para acesso 

(CITRIX, 2013).  

Apesar de não recomendado pela Citrix, o acesso SSH pode ser desabilitado por 

completo do ambiente virtual, utilizando somente o acesso ao painel de controle e através da 

console do host para gerenciamento do ambiente virtual (SHACKLEFORD, 2013).  

5.2.4 Quadro Resumo – Citrix XenServer 

Em relação aos procedimentos de segurança estudados, no quadro 23 é 

apresentado o resumo dos procedimentos que podem ser realizados para minimizar possíveis 

vulnerabilidades no ambiente Citrix XenServer. 

Procedimento de Segurança CVE/Problema 

Desabilitar serviços de CD Rom, 

Disquete 

Em relação a plataforma Xen, não foi constatado nenhuma 

vulnerabilidade referente a esse serviço, todavia é 

recomendação do fabricante a utilização dessa política de 

segurança.  

Desabilitar Modo Debug 

Essa política de segurança consiste em desabilitar o modo 

debug, que permite acesso a informações sensíveis do servidor 

físico. 

Desabilitar Permissões de Usuário 

Padrão 

A recomendação do Shackleford é desabilitar usuários padrões 

criados no momento da instalação do XenServer. 

Desabilitar usuário root no acesso SSH 

Essa política consiste em desabilitar o acesso SSH do 

XenServer. Essa recomendação a modificação das 

configurações de acesso e usuários padrões.  

Quadro 23 – Quando Resumo - Citrix XenServer 
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5.2.5 Microsoft Hyper-V 

 O Microsoft Hyper-V tem crescido muito em relação a ambientes virtualizados e 

atualmente é considerado uma solução líder de mercado segundo o quadrante mágico de 

Gartner (GARTNER, 2013). Segundo ele, esse crescimento tem ocorrido devido ao 

investimento em melhorias em virtualização, a integração existente entre soluções Microsoft e 

o baixo custo de implementação. 

 Devido ao fato de essa solução ser instalada a partir do Sistema Operacional Windows, 

o catalogo CVE não especifica as vulnerabilidades ocorridas diretamente no Hyper-V, sendo 

necessário considerar todas as vulnerabilidades existentes no sistema operacional.  Devido a 

isso, se torna impraticável analisar as vulnerabilidades ocasionadas pelo Hyper-V. Apesar 

disso, Shackleford mostra algumas recomendações de serviços e componentes que podem ser 

modificados para que o ambiente virtual seja mais seguro. 

A) Desabilitar serviços de CD ROM, Disquete, USB. 

Da mesma forma que a Citrix, a Microsoft recomenda desabilitar todos os 

recursos que não estão sendo utilizados, com o intuito de evitar alguma vulnerabilidade que 

possam estar nesses dispositivos e passem para o servidor virtual (MICROSOFT, 2011).   

Em relação ao Hyper-V, ao conectar algum dispositivo ou somente manter ativado 

o dispositivo no servidor virtual, mesmo sem utilizar, a camada de virtualização ativa aquele 

canal e fica aguardando a utilização do mesmo. Com isso,  o servidor virtual pode explorar 

uma vulnerabilidade e usufruir dessa comunicação com o hypervisor. 

Apesar de não termos nenhuma vulnerabilidade documentada no CVE em relação 

a dispositivos conectados ao ambiente virtual, a utilização dessa política deve ser levada em 

consideração a fim de minimizar as ameaças (SHACKLEFORD, 2013). 

B) Desabilitar Serviços do Sistema Operacional 

Devido a solução da Microsoft ser instalada diretamente no sistema operacional, 

Shackleford apresenta a necessidade de considerar a camada do sistema operacional Windows 

como uma possível ameaça ao ambiente virtualizado (SHACKLEFORD, 2013). Esse conceito 

pode ser utilizado devido ao Hyper-V ser um produto instalado no sistema operacional, 

diferente da VMware e Citrix XenServer em que a instalação do produto já contempla o 

sistema operacional.  
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Por essa razão, a Microsoft sugere a instalação do sistema operacional na edição 

Core, com o objetivo de serem instalados somente os serviços básicos e reduzir possíveis 

ameaças dos serviços que compõem o ambiente virtual (MICROSOFT, 2011). 

Em relação ao CVE, o Hyper-V não possui vulnerabilidades referentes a esse 

procedimento de segurança. Todavia, na análise, foi constatado que o Windows Server 2008 e 

Windows Server 2012 possuem mais de 450 vulnerabilidades divulgadas. Devido ao fato de a 

solução ser instalada nesse sistema operacional, esse tipo de vulnerabilidade no SO deve ser 

levada em consideração devido a necessidade do ambiente virtual em relação ao sistema 

operacional (CVE, 2013). 

5.2.6 Quadro Resumo – Hyper-V  

Em relação aos procedimentos de segurança apresentados nessa seção, o quadro 

24 apresenta o resumo dos procedimentos que podem ser realizados no ambiente Hyper-V 

como forma de reduzir possíveis vulnerabilidades no ambiente virtual.  

Procedimento de Segurança CVE/Problema 

Desabilitar serviços de CD 

ROM, Disquete, USB. 

Essa vulnerabilidade consiste em manter a camada de 

virtualização ativada para utilização dos periféricos sem 

utilização.   

Desabilitar Serviços do Sistema 

Operacional 

Devido o Hyper-V ser instalado no Windows, a política de 

segurança recomenda desativar todos os serviços que não são 

utilizados para virtualização e manter o servidor exclusivo para 

virtualização. 

Quadro 24 – Quadro Resumo - Microsoft Hyper-V 

 

5.3 Utilização de SSL na Autenticação de Serviços. 

  O SSL – Secure Socket Layer é um protocolo de comunicação criado com o proposto 

de criptografar conexões entre o cliente e o servidor, garantindo maior nível de segurança na 

comunicação entre serviços previamente configurados (CODEIRO, 2008). O mecanismo 

utilizado para garantir a proteção do canal de comunicação é através de chaves criptográficas 

públicas e privadas. Em relação à virtualização, esse certificado é utilizado para interação 

entre serviços em que compõe e o host, sendo utilizado o conceito de troca de chaves e 

criptografia de conexão para garantir a segurança na transmissão. 
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Shackleford mostra que a importância da utilização do protocolo SSL tem se tornado 

padrão nas versões mais recentes de instalação dos produtos de virtualização. Todavia a chave 

criptográfica tem sido padrão na instalação sendo gerada uma chave criptográfica auto 

assinada (SHARCKLEFORD, 2013).  

A VMware e a Citrix recomendam que sejam geradas novas chaves criptográficas 

após a instalação completa do ambiente com o objetivo de modificar a chave padrão utilizada 

pelo fabricante (VMWARE, 2013) e (CITRIX, 2013).  

Com a utilização da SSL, as conexões Web utilizarão o protocolo HTTPS para 

comunicação com o painel de gerenciamento do ambiente, eliminando possíveis 

vulnerabilidades que possam existir no HTTP. Ramos demonstra a importância da utilização 

do SSL apresentando a vulnerabilidade explorada em 2008 na plataforma Xen através de 

conexão HTTP. Nos quadros 25 e 26, é apresentado o detalhamento dessa vulnerabilidade 

(RAMOS, 2009): 

Vulnerabilidade: CVE-2010-4515             Pontuação: 4.3 

Problema apresentado: Essa vulnerabilidade consiste na execução de códigos maliciosos 

através da interface Web.  

Confidencialidade: Sem Impacto 

Integridade: Impacto Parcial 

Disponibilidade: Sem Impacto 

Quadro 25 – Utilização de SSL CVE 2010-4515 

 

Vulnerabilidade: CVE-2007-6477             Pontuação: 4.3 

Problema apresentado: Essa vulnerabilidade consiste na execução de códigos maliciosos 

através do Citrix Web Interface e NFuse.  

Confidencialidade: Sem Impacto 

Integridade: Impacto Parcial 

Disponibilidade: Sem Impacto 

Quadro 26 – Utilização de SSL CVE-2007-6477 
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5.3.1 Quadro Resumo – Utilização de SSL 

Em relação ao procedimento de segurança apresentado, o quadro 27 é mostrado o 

resumo da utilização de SSL como forma de minimizar possíveis vulnerabilidades no 

ambiente virtual. 

Procedimento de 

Segurança 

CVE/Problema 

Utilização de SSL na Autenticação 

dos Serviços 

CVE-2010-4515 

CVE-2007-6477 

Quadro 27 – Quadro Resumo - Utilização de SSL 

 

5.4 Politicas de Acesso e Controlador de Domínio. 

A política de segurança para acessos é considerada um dos fatores mais 

importantes no gerenciamento e controle, pois protege o ambiente computacional contra 

acessos indevidos e permite a criação de procedimentos de segurança baseado em grupos.  

Zuquete apresenta um procedimento base de segurança para criação de acessos, 

que se chama: principio do privilegio mínimo. Esse principio consiste em permitir que o 

usuário usufrua apenas dos direitos que forem necessários e suficientes para execução das 

tarefas que lhe são atribuídas (ZUQUETE, 2010).  

Forrester e Veras destacam que uma das grandes deficiências do uso da 

virtualização é a falta de treinamento adequado para a equipe responsável pelo gerenciamento 

e manutenção do mesmo (FORRESTER, 2012 e VERAS, 2011). Com isso, a utilização de 

politicas de controle de acesso ao ambiente virtual se torna totalmente plausível em relação a 

segurança da informação. Vaidya recomenda a utilização de pelo menos dois níveis de acesso 

ao ambiente virtual como forma de proteger contra pessoas mal intencionadas, que seria a 

utilização de politicas controle de acesso e isolamento de rede. (VAIDJA, 2009). 

A utilização de politicas de ACL – Access Control List é a forma de definir 

privilégios de acesso a um usuário ou grupo, controlando quem vai ter acesso e qual será o 

acesso definido para o mesmo. Shackleford apresenta a utilização de ACL como uma forma 

de manter o acesso restrito a usuários que devem acessar a camada de virtualização, 

adicionando segurança ao ambiente virtual. (SHACKLEFORD, 2013).   
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Apesar dessa política de segurança não ter nenhuma vulnerabilidade catalogada 

no CVE, a utilização da mesma é recomendado pelos fabricantes das soluções de 

virtualização e a utilização de ACL deve ser aplicada em qualquer política de segurança da 

informação com o proposito de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade do 

serviço computacional. (ZUQUETE, 2010). 

A grande vantagem desse procedimento de segurança é que não gera 

contraindicação ou efeito colateral no ambiente em sua utilização. Portanto, a utilização desse 

procedimento de segurança visa aumentar o nível de segurança do ambiente virtual. 

Em relação à compatibilidade com as soluções de mercado, a utilização desse 

procedimento pode ser criada diretamente no painel de controle do ambiente virtual, sendo 

compatível com  as soluções de mercado apresentadas no capitulo 1, sessão 4. 

5.4.1 Controlador de Domínio 

 O controlador de domínio é um serviço responsável pelo gerenciamento de 

servidores através de politicas de acesso e configurações diversas, permitindo o 

gerenciamento centralizado de servidores e serviços.  

A utilização de um controlador de domínio é justificada pela quantidade de 

serviços que podem ser atribuídos à sua gerência, facilitando o gerenciamento de permissões e 

interações entre o ambiente computacional (ZUQUETE, 2010). Em relação à virtualização, a 

utilização do controlador de domínio é justificada pela possibilidade de gerenciamento de 

usuários e grupos em seu painel de controle. 

Shackleford apresenta a utilização do controlador de domínio como solução para 

gerenciamento centralizado de acessos e informações. Ao utilizar o controlador de domínio, a 

informação de permissões e acesso é transportada de forma criptografada pelo protocolo 

TCP/IP (SHACKLEFORD, 2013). Na figura 10, vemos o exemplo de utilização de um 

controlador de domínio para gerenciar acesso em um ambiente VMware. 

Na figura 10, é possível de se ver a forma pela qual o controlador de domínio 

funciona no ambiente virtual, gerenciando as configurações de segurança e acesso ao 

ambiente. O painel de controle da VMware faz uma pesquisa no inventário toda vez que 

algum usuário é autenticado no painel de controle, com o objetivo de fazer a liberação de 

acesso somente aos recursos e configurações atribuídas ao usuário no painel. 
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Todavia, a utilização do controlador de domínio como gerenciamento desse 

procedimento de segurança deve ser analisada com cautela devido à criação de um novo 

serviço que necessita estar ativo para liberação das permissões de acesso. Ou seja, a utilização 

do controlador de domínio aumenta o nível de segurança por se tratar da gerência centralizada 

e a criptografia utilizada para validação das informações. No entanto, a utilização desse 

serviço cria a dependência do serviço está ativo e funcional para ter acesso ao painel 

(SHACKLEFORD, 2013). A seguir, a figura 10 apresenta um exemplo do gerenciamento de 

segurança utilizando o controlador de domínio.  

Figura 10 – Gerenciamento de Segurança utilizando Controlador de domínio. 

5.4.2 Quadro Resumo – Procedimentos de Acesso 

Conforme visto, os procedimentos de acesso e a utilização de controlador de 

domínio ajudam a minimizar possíveis vulnerabilidades em relação ao ambiente de 

virtualização. No quadro 28, é apresentado o resumo dos procedimentos vistos nessa seção. 

Procedimentos de 

Segurança 

CVE/Problema 

Procedimentos de Acesso 
Essa política consiste na utilização de grupos e ACL para 

gerenciar as permissões de acesso do ambiente virtual. 

Controlador de Domínio 

A utilização de controlador de domínio tem como objetivo o 

gerenciamento centralizado de permissões de usuário ou grupo 

para gerenciar o ambiente virtual. 

Quadro 28 – Quadro Resumo -  Procedimentos de Acesso 
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5.5 Soluções de Segurança nos Hypervisores 

Com o crescimento do uso da técnica de virtualização, as empresas de segurança 

criaram novas formas de proteger o ambiente virtual. Essas técnicas misturam conceitos de 

segurança e formas de analisar a camada de virtualização.  Por ser tratar de uma camada de 

software que gerência o isolamento de recursos dos servidores virtuais, as soluções de 

segurança em virtualização têm avançado muito na forma de analisar o ambiente se está 

suscetível a vulnerabilidades.  

Zheng define a utilização de produtos como sendo soluções baseadas em 

infraestrutura de virtualização, por considerar que as ameaças podem estar em vários níveis da 

camada de virtualização (ZHENG, 2013). Forrester complementa que a virtualização não 

deve ser tratada com soluções tradicionais de segurança, onde podem ser instaladas soluções 

de segurança em cada servidor virtual, sem levar em consideração a camada de virtualização 

(FORRESTER, 2012). Por isso, Forrester e Zheng defendem a utilização de soluções VSA – 

Virtual Security Appliance como sendo uma forma de proteger o ambiente virtual sem 

prejudicar o mesmo. 

Todavia, Vaidya mostra que a utilização de VSA deve ser analisada antes de sua 

implementação, pois a utilização de soluções virtuais no ambiente utilizará recurso 

processamento e memória de acordo com o tamanho do consumo de cada servidor virtual. 

(VAIDYA, 2009). 

Na figura 11, podemos ver a diferença entre a utilização de soluções que utilizam 

soluções de segurança em cada servidor virtual e a utilização do VSA para gerenciar a 

proteção do ambiente. 
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Figura 11 – Utilização de VSA– adaptada de (FORRESTER, 2012) 

A seguir, veremos algumas ferramentas VSA detalhando suas características, 

todavia, não é objetivo desse trabalho mostrar qual ferramenta é a melhor a ser utilizada. 

5.5.1 Trend Micro Virtualization Security 

O Trend Micro é uma solução de infraestrutura de segurança onde é instalado um 

servidor virtual chamado Watch Dog, que fica vigiando o tráfego entre todas as máquinas 

virtuais através do hypervisor.  Essa ferramenta funciona baseada no conceito de IDS, que 

monitora o tráfego de todos os servidores virtuais e alerta o servidor de segurança caso tenha 

algo suspeito na virtualização (ZHENG, 2013). Na figura 12, é apresentado o diagrama do 

funcionamento dessa solução. 
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Figura 12 – Diagrama de funcionamento Trend Micro (LIMA, 2012) 

Para aumentar a compatibilidade dessa solução, a ferramenta é dividida em vários 

módulos com finalidades especificas: anti-malware, web reputation, monitoramento de 

integridade, detecção e prevenção de intrusos, firewall e registro de inspeção. Com isso, a 

utilização dessa solução de segurança aumenta o nível de segurança no ambiente de 

virtualização, pois acrescenta níveis de segurança na camada de virtualização e monitora a 

integridade do ambiente. 

Devido essa solução ter como objetivo a proteção da camada de virtualização, não 

é necessário à instalação de nenhuma aplicação ou agente nos servidores virtuais; a 

verificação de vulnerabilidades e analise do ambiente virtual é feito na camada de 

virtualização.  

5.5.2 VBlock 

VBlock é outra solução de segurança baseada em virtualização desenvolvida pela 

EMC Corporation. O fabricante explica que nessa ferramenta utiliza combinações de 

segurança na camada de virtualização e na camada física, com a intenção de integrar 

segurança a nível físico do servidor e na camada de virtualização.  

Diferente do Trend Micro, o VBlock não analisa os servidores virtuais com o 

conceito de IDS, mas sim baseado na camada de comunicação entre os servidores, protegendo 
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contra tráfego entre as máquinas virtuais  e fortalecendo o isolamento entre elas (ZHENG, 

2013). 

5.5.3 VMware vShield Security 

Além das ferramentas disponíveis no mercado, os fornecedores de soluções de 

virtualização vêm trabalhando para desenvolver correções e mecanismos de proteção para 

ampliar a segurança do ambiente virtual, incluindo softwares de proteção à camada de 

virtualização (LIMA, 2012). 

A empresa VMware vem se destacando no requisito segurança e lançou o produto 

VMware vShield para aumentar o nível de segurança do ambiente virtual. Essa solução 

funciona com a camada de virtualização, monitoramento o comportamento e analisando 

possíveis vulnerabilidades no mesmo.  

Essa ferramenta funciona da seguinte forma: são definidas diversas zonas de 

confiança atribuindo níveis de criticidade e segurança a cada zona. Após definir esses níveis, 

é feito a separação dos servidores virtuais entre essas zonas, na qual o vShield irá realizar a 

proteção e monitoramento. Na figura 13, é mostrado o diagrama de funcionamento dessa 

solução: 

 

Figura 13 – Diagrama de Funcionamento vShield 
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5.5.4 Check Point Security Gateway Virtual 

Embora a utilização de segurança em ambientes virtualizados é avaliada como 

prioridade muito importante nas empresas segundo a pesquisa realizada por EMA- Enterprise 

Management Associates, muitas organizações reconhecem que suas estratégias de segurança 

são insuficientes quando se trata de virtualização (EMA, 2011). 

Baseado nesse fato, a solução proposta pela empresa Check Point que é pioneira 

em relação à segurança da informação propõe a utilização de segurança chamada de Check 

Point Security Gateway Virtual, como proposta para aumentar o nível de segurança da 

camada de virtualização e proteger o ambiente virtual contra possíveis vulnerabilidades.  

Essa solução de segurança utiliza conceitos de IDS para implementar a segurança 

e analise de tráfego dos servidores virtuais e monitoramento entre o tráfego Intra-VM que 

pode ocorrer através da camada de virtualização. Com o objetivo de proteger a camada de 

virtualização, essa solução não necessita de instalação de agentes nos servidores virtuais para 

protegê-los, evitando o trabalho de instalação e gerenciamento de segurança dos servidores 

virtuais (CHECKPOINT, 2012).  

Apesar das vantagens mencionadas, essa solução é compatível somente em 

ambientes VMware, sendo incompatível com a Citrix XenServer e Microsoft Hyper-V. Na 

figura 14, é mostrado o diagrama de funcionamento da solução Check Point: 

 

Figura 14 – Diagrama de Funcionamento Check Point (CHECKPOINT, 2012) 

Na figura acima, é visto que a solução cria uma camada chamada Hypervisor 

Connector, que faz o gerenciamento e segurança da camada de virtualização. Essa camada de 

conexão é gerenciada pelo servidor virtual chamado de VE – Virtual Edition. Nesse servidor, 
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é possível configurar as regras de IPS, Firewall e configurações de rede para gerenciamento 

da solução de segurança.  

5.5.5 Hyperwall 

A virtualização tornou-se parte padrão de muitos sistemas em organizações que 

tem como parte fundamental, a utilização do hypervisor como camada de virtualização para 

gerenciamento e distribuição dos recursos físicos entre os ambientes virtuais (SZEFER, 

2012).  

Apesar de ser uma solução de segurança, a arquitetura do Hyperwall é diferente 

dos tipos de solução estudados nesse trabalho, pois essa ferramenta é caracterizada como 

sendo uma solução utilizando hardware para fornecer a proteção necessária da virtualização. , 

O Hyperwall faz a proteção do ambiente virtual através do hardware físico, mantendo o 

acesso a memoria RAM, o estado de processamento e o I/O de acesso aos discos 

criptografados e protegidos contra possíveis ataques ou vulnerabilidades na camada de 

virtualização. 

A utilização dessa solução garante que mesmo que a camada de virtualização 

esteja comprometida, é possível manter a integridade dos servidores virtuais, não permitindo 

que o invasor acesse os servidores através da camada de virtualização, pois as proteções são 

ativadas com modificações no processamento e na memoria RAM.  

O Hyperwall utiliza técnicas de criptografia para proteger códigos confidenciais e 

informações pertinentes ao armazenamento durante o tráfego de I/O no servidor físico das 

maquinas virtuais. (SZEFER, 2012). 

5.5.6 Outras Ferramentas 

Em relação às soluções de segurança na camada de virtualização, existem diversas 

ferramentas com propósitos semelhantes ao mostrado acima. Todavia, a apresentação dessas 

soluções tem como objetivo demonstrar a forma pela qual funciona esse tipo de ferramenta. 

A utilização dessas ferramentas é recomendada por Vaidya, todavia, essa 

utilização tem que ser analisada, pois essas ferramentas demandam recursos do ambiente 

virtual. Esse consumo varia de acordo com o crescimento e utilização da ferramenta 

(VAIDYA, 2009). 
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5.5.7 Quadro Resumo – Soluções de Segurança nos Hypervisores 

Ferramentas de Segurança CVE/Problema 

Trend Micro Virtualization 

Security 

Essa ferramenta tem o objetivo de analisar os dados que trafegam 

no ambiente virtual, com o objetivo de monitorar os servidores 

virtuais e analisar a possibilidade de ataque. 

VBlock 

A VBlock é uma solução com o objetivo de fortalecer o 

isolamento dos servidores virtuais, sem a necessidade de 

monitorar o  tráfego do ambiente. Essa solução interage 

diretamente com o host físico, para garantir a nível físico também. 

VMware vShield Security 

Essa ferramenta desenvolvida pela VMware tem como objetivo 

aumentar a segurança no hypervisor da sua solução de 

virtualização, permitindo a instalação de módulos de segurança. 

CheckPoint Security Gateway 

Virtual 

Essa ferramenta utiliza conceitos de IDS para analisar tráfego 

proveniente dos servidores virtuais, garantindo maior segurança 

na camada de virtualização. 

Hyperwall 

Essa ferramenta é caracterizado por propor uma segurança em 

virtualização baseado em hardware. Essa solução propõe que 

mesmo que o hypervisor esteja comprometido,  a ferramenta 

garante a integridade dos servidores virtuais.  

Quadro 29 – Quadro Resumo - Soluções de Segurança 

 

 5.6 Considerações Finais do Capítulo  

Esse capitulo apresentou propostas de politicas de segurança em virtualização 

com o proposito de aumentar o nível de segurança do ambiente virtual baseando-se em 

vulnerabilidades catalogadas pelo CVE ou atribuídas a ameaças passadas, com o objetivo de 

minimizar possíveis ameaças. Essas politicas foram definidas utilizando recomendações do 

fabricante da solução ou autores referenciados nesse trabalho. 



75 
 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 Devido ao crescente uso da técnica de virtualização, se torna cada vez mais importante 

pensar em segurança da informação nestes cenários em que as equipes de infraestrutura lidam 

com máquinas virtuais e seus mecanismos de configuração e controle. 

 Este trabalho teve como objetivo analisar as ameaças e vulnerabilidades que um 

ambiente virtualizado pode apresentar, bem como trazer sugestões de técnicas e 

procedimentos de segurança que podem ser empregadas com o proposito ter um ambiente 

virtual mais seguro. Para alcançar este objetivo, são necessários que sejam detalhados os 

conceitos que envolvem virtualização e as técnicas utilizadas atualmente para melhor 

conceituar o assunto.  

 Após a apresentação dos conceitos básicos de virtualização, foram apresentados os 

conceitos de segurança da informação, bem como técnicas e métodos de se utilizar melhor a 

segurança para transformar em um ambiente mais seguro. Todavia, nesse trabalho, não foi 

realizado nenhum teste laboratorial em relação às soluções apresentadas. 

Para trabalhos futuros recomenda-se a utilização de ferramentas para realização de 

testes em ambientes virtualizados para analisar o nível de segurança que o mesmo se encontra. 

Essa análise pode ser feita baseando-se nos conceitos empregados sobre virtualização e 

segurança, e para a realização de testes, pode ser utilizada alguma ferramenta do tipo VMBR - 

Virtual-Machine-Based Rootkit (Ramos, 2009). 

Outra sugestão seria a utilização de ferramentas para realizar testes de stress a fim de 

analisar o desempenho das máquinas virtuais hospedadas no mesmo servidor físico e a 

concorrência de processos entre elas. Esse teste ampliaria o entendimento sobre o isolamento 

existente entre os servidores virtuais e a ocorrência do conceito chamado VM Poaching, que 

ocorre quando um servidor virtual utiliza recursos destinados a outros servidores virtuais.  
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