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ABSTRACT 

 

The paper evaluates the main limitations and benefits of storage technologies (DAS, NAS 

and SAN) and iSCSI protocol. Are evaluated the major attacks on SANs with iSCSI, which 

are similar to the attacks on TCP/IP networks, which were used as the basis for 

construction of SANs. The main attacks identified are: sniffing, spoofing, man-in-the-

middle, session hijack, iqn spoofing, etc. The study evaluated the key counters measures: 

IPSec, network segmentation, packet filtering, secure authentication (with CHAP or 

SLAP), access authorization, hard zoning, port binding, etc. Finally it is concluded that 

there are vulnerabilities, but there are measures that can prevent against known 

vulnerabilities. 

 

Keywords: information security, SAN, iSCSI, attacks and counters measures. 

 

 

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES SAN COM PROTOCOLO iSCSI 

 

 

RESUMO 

 

O trabalho avalia as principais limitações e benefícios das tecnologias de storage (DAS, 

NAS e SAN) e o protocolo iSCSI. Depois são avaliados os principais ataques às redes 

SAN com iSCSI, que são similares aos ataques às redes TCP/IP, que foram utilizadas 

como base para construção das redes SAN. Os principais ataques identificados foram: 

Sniffing, spoofing, man-in-the-middle, session hijack, iqn spoofing, etc. O trabalho avaliou 

as principais medidas de segurança: IPSec, segmentação de redes, filtragem de pacotes, 

autenticação segura (com CHAP ou SLAP), autorização de acesso, hard zoning, port 

binding, etc. Finalmente conclui-se que existem vulnerabilidades, mas também existem 

contramedidas que podem evitar as vulnerabilidades conhecidas. 

 

Palavras-chave: segurança da informação, SAN, iSCSI, ataques e contramedidas. 
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1. Introdução 

 

O uso do comércio eletrônico em grande escala, a adoção das empresas ao uso dos 

softwares ERP, a maneira com que a informação é apresentada e o crescimento das redes 

sociais, são fatores que estão contribuindo massivamente para o crescimento do volume de 

dados armazenados. O aumento do volume de informações pode ser uma decorrência do 

aumento da confiança na tecnologia, por outro lado a exposição de informações nas redes 

leva à necessidade de trabalhar na proteção destas informações. (MOREIRA, et al, 2013, p. 

2). 

No geral as taxas de crescimento das informações necessárias para sustentar os 

negócios, aprimorar a entrega dos serviços e permitir o desenvolvimento de novas 

tecnologias estão solicitando o aumento na demanda de processamento, entrada e saída de 

dados (I/O), largura de banda e capacidade de armazenamento. Isto está fazendo com que 

as organizações produzam “mais com menos”, maximizando os recursos de TI (Tecnologia 

da Informação) sem o aumentar dos custos, como mostrado na Figura 1. (SCHULZ, 2011, 

p. 2). 

 

 
Figura 1: Tecnologia da Informação e a demanda por armazenamento de dados (SCHULZ, 2011, p. 3) 

 

Embora a densidade de armazenamento de discos rígidos e fitas estão aumentando 

o tempo todo devido ao desenvolvimento tecnológico em curso, a necessidade de 

armazenamento instalada está aumentando ainda mais rápido. Consequentemente, é 

necessário ligar cada vez mais dispositivos de armazenamento em um computador. Isto 

pode gerar problemas, pois cada computador pode acomodar apenas um número limitado 

de placas de I/O. As tecnologias convencionais não são suficientes para satisfazer a 

crescente demanda por capacidade de armazenamento. (TROPPENS et al, 2009, p. 2). 

Segundo Tate (2000, p. 3), nas tecnologias convencionais os sistemas de armazenamento 

são ligados em sua maior parte diretamente através de um canal dedicado ao servidor, e os 

servidores interligados a uma rede LAN (Local Area Network ou rede local) ou WAN 

(Wide Area Network ou rede global) onde é feita a troca de dados. 

Do ponto de visto de segurança, ainda existem algumas vulnerabilidades que 

tornam o armazenamento não tão confiável. Em termos de velocidade de acesso, a 

necessidade dos usuários é sempre superior à capacidade tecnológica. A solução cada vez 

mais adotada é a utilização de unidades de armazenamento, também conhecidas como 

storage, que podem ser acessadas de forma direta (DAS: Direct Attached Storage), 

compartilhando a rede local existente (NAS: Network Attached Storage) ou com uma rede 

exclusiva (SAN: Storage Area Network). As unidades de storage, geralmente visam 

consolidar os dados armazenados de forma que os mesmos estejam disponíveis em um 

único conjunto de armazenamento escalável, gerenciável e com proteção centralizada. 
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Segundo a IDC (2008, p. 4) será preciso que as organizações transformem suas relações 

atuais com as unidades de negócios, pois elas terão de contar com toda a sua competência 

para lidar com a criação, o armazenamento, o gerenciamento, a segurança, a retenção e o 

descarte de informações. A forma de interagir com o universo digital não constitui apenas 

um problema técnico e sim também de negócios. 

Segundo Poelker (2009, p. 407-412), o aumento da demanda por unidades de 

armazenamento, se deve a vários fatores, dentre eles: diversidade, complexidade, eficiência 

de gerenciamento e virtualização. 

 Diversidade  

As operações de negócios passaram a depender cada vez mais de vários aplicativos 

especializados, o que aumenta a quantidade de dados a serem armazenados.  

 Complexidade  

Os aplicativos passaram a se integrar com vários sistemas, à Internet, vários bancos 

de dados, várias camadas de middleware de rede e de armazenamento, tornando a 

consolidação do armazenamento uma tendência. 

 Eficiência no gerenciamento 

À medida que as infraestruturas de TI e os dados crescem, o modelo de 

armazenamento em servidor dedicado torna-se menos viável de ser gerenciado, 

especialmente com a necessidade de execução de backups e outras tarefas 

administrativas que requerem a intervenção manual. 

 Virtualização 

A Virtualização é uma prática que está sendo adotada por questões ambientais, para 

melhorar o aproveitamento do hardware, economia, alta disponibilidade, etc. 

Muitas empresas acham que não são alvos de espionagem tecnológica e acreditam 

que apenas as agências governamentais e grandes empresas são as principais vítimas, no 

entanto Gogolinski (2013, p. 5) diz que muitas outras indústrias, como a farmacêutica, 

petroquímica, energia, manufatura e mineração também são alvo. Segundo Moreira (2013, 

p. 18), alguns alvos são ainda menos óbvios, como pequenas empresas, com 31% dos 

ataques e médias empresas com 32%. 

Sendo assim ao mesmo tempo em que cresce a necessidade das empresas 

desenvolverem suas tecnologias de armazenamento, existe uma necessidade urgente do 

controle da segurança da informação; visto que a informação é parte do patrimônio da 

empresa e a perca ou vazamento pode acarretar em problemas gravíssimos até mesmo 

prejuízo financeiro. 

Este trabalho tem o propósito de avaliar as tecnologias de armazenamento 

disponíveis, identificar suas vulnerabilidades, discutir dois cenários de segurança tecendo 

as recomendações para uso de cada um deles. 

 

2. Redes de Armazenamento 

 

A seguir são apresentados os tipos de armazenamento disponíveis no mercado. 

 

2.1. DAS 

 

Segundo Poelker (2009, p. 96), a sigla DAS refere-se a um dispositivo de armazenamento 

de dados ligado diretamente a um servidor. 

Em arquiteturas de redes convencionais, dispositivos de armazenamento são 

conectados a apenas um servidor, em alguns casos é ligado em até dois servidores para 

possibilitar redundância de servidor. No entanto, apenas um servidor por vez é capaz de 
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realmente utilizar o dispositivo de armazenamento, logo o outro servidor só pode acessá-lo 

em caso de falha no primeiro. A única maneira de outros servidores acessarem ao mesmo 

tempo um determinado dado no dispositivo de armazenamento é passando pelo servidor 

conectado diretamente a ele, ou seja, este servidor precisará compartilhar e controlar o 

acesso simultâneo ao dispositivo de armazenamento de dados. (TROPPENS et al, 2009, p. 

1). 

Como mostrado na Figura 2, a dificuldade em utilizar a arquitetura DAS está na 

disponibilidade da informação, pois o acesso a ela depende totalmente da disponibilidade 

do servidor conectado diretamente ao dispositivo de armazenamento. Em caso de falha no 

servidor conectado ao DAS, o acesso aos dados seria impossível. Segundo Orenstein 

(2003, p. 22) a tecnologia DAS tem seus limites; a inclusão de área de armazenamento 

adicional geralmente requer servidores incrementais, e um servidor não tem acesso direto 

ao armazenamento de outro servidor. Este modelo pode ser útil para dados departamentais, 

mas para dados corporativos este modelo de armazenamento é chamado de cativeiro, pois 

torna difícil a partilha de recursos e deixa os servidores suscetíveis a um único ponto de 

falha. 

 

 
Figura 2: Modelo de armazenamento DAS (ORENSTEIN, 2003, p. 23) 

 

2.2. NAS 

 

Segundo Orenstein (2009, p. 25), um NAS é um dispositivo que possui sistema operacional 

próprio e se conecta a uma rede LAN, disponibilizando arquivos a todos os dispositivos da 

rede. 

 Este tipo de arquitetura resolve o problema encontrado na arquitetura DAS, pois os 

dados podem ser acessados a partir de qualquer dispositivo conectado à rede. Por outro 

lado, Orenstein (2003, p. 25) ainda fala que o NAS controla os arquivos armazenados nele 

oferecendo, para outros servidores, o acesso a estes arquivos através da rede local. Por 

conta disto, o servidor onde o NAS é instalado geralmente recebe o nome de servidor de 

dados. 

Ainda segundo Orenstein (2003, p. 25), embora a tecnologia tenha introduzido o 

acesso a arquivos pela rede IP (Internet Protocol), ela também possui algumas 

desvantagens. A rede utilizada para tráfego dos dados armazenados no servidor de dados, 

na maioria das vezes, é a mesma rede LAN utilizada para tráfego diversos, isto aumenta o 

fluxo de pacotes sobre a rede IP desencadeando uma queda de desempenho. Além disto, 
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dispositivos NAS também possuem limitações físicas, pois o gerenciamento da alocação 

dos arquivos passa a ser de responsabilidade dele mesmo. A Figura 3 destaca este ponto. 

 

 
Figura 3: Modelo de armazenamento NAS (Adaptado de ORENSTEIN, 2003, p. 24) 

 

2.3. SAN 

 

Segundo Poelker et al (2009, p. 7), a SAN é uma rede de computadores e dispositivos de 

armazenamento conectados através de uma rede de alta velocidade, dedicada 

exclusivamente à tarefa de armazenar e proteger os dados. O texto a seguir também foi 

escrito com base na mesma referência. 

A SAN elimina a conexão dedicada tradicional entre um servidor e a unidade de 

armazenamento e também a utilização da rede local para tráfego de dados das unidades de 

armazenamento. Ela também introduz a flexibilidade de uma rede para permitir que um 

servidor ou vários servidores heterogêneos compartilhem um conjunto de unidades de 

armazenamento comum, que pode compreender dispositivos distintos, incluindo disco, fita 

e armazenamento óptico. Com a utilização de redes de longa distância, o conjunto de 

armazenamento pode ser localizado longe dos servidores. (POELKER et al 2009, p. 8). 

As redes SAN oferecem aos servidores as unidades de armazenamento através de 

protocolos semelhantes aos protocolos de acesso a hard disks convencionais (conectados 

diretamente no servidor). Nesse tipo de arquitetura, os dispositivos de armazenamento 

podem existir completamente independentes de qualquer computador. Conforme ilustrado 

na Figura 4, vários servidores podem acessar o mesmo dispositivo de armazenamento 

diretamente na SAN sem intermediação de outro servidor. (TROPPENS et al, 2009, p. 3). 

 

 
Figura 4: Modelo de armazenamento SAN iSCSI (ORENSTEIN, 2003, p. 29) 

 

O uso de redes SAN pode resolver o problema da arquitetura centralizada no 

servidor e abrir novas possibilidades para a gestão de dados. Uma característica importante 

para as redes SAN, especialmente para gestão delas, é a escolha do protocolo de acesso do 
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servidor às unidades de armazenamento. Este acesso pode ser feito através de vários 

protocolos, dentre eles: FC (Fiber Channel ou Canal de Fibra) sobre Ethernet, ATA sobre 

Ethernet, iFCP (IP Fiber Channel Protocol), SANoIP (SAN over IP) e iSCSI (Internet 

SCSI), etc. Neste trabalho será avaliado o protocolo iSCSI por ser um dos mais utilizados. 

(MOREIRA, 2012, p. 4.7). 

 

2.3.1. Protocolo iSCSI 

 

O iSCSI (Internet Small Computer System Interface) é um protocolo que transporta 

comandos SCSI sobre uma rede IP. Em outras palavras, sua principal missão é encapsular 

os comandos SCSI no protocolo IP, e entrega-los no servidor ou na unidade de 

armazenamento. (SATRAN et al, 2004, p.18). 

Segundo Satran et al (2004, p. 1), o SCSI é um protocolo que permite a 

comunicação entre dispositivos de entrada e saída de dados, em especial dispositivos de 

armazenamento. Nishan (2001, p. 3), por sua vez diz que o protocolo iSCSI faz uso dos 

protocolos TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) para a transmissão 

confiável de dados através de redes potencialmente não confiáveis. Como ilustrado na 

Figura 5, o iSCSI encapsula e transporta comandos SCSI através de uma rede TCP/IP, 

além disto ele tem a capacidade de relatar o status da transmissão. Quando por exemplo o 

sistema operacional ou aplicativo requer uma operação de gravação de dados, o iSCSI 

atende esta requisição de forma que o aplicativo ou o sistema operacional entendam que a 

unidade SCSI está conectada diretamente no servidor, apesar de estarem na verdade em 

outro ponto da rede. 

 

 
Figura 5: Camadas do Protocolo iSCSI (NISHAN, 2001, p.5) 

 

Com o protocolo iSCSI é possível ter conexões com velocidades de até 10 gigabits 

por segundos, que são ainda mais rápidas do que o limite atual de 8 gigabits por segundo 

na tecnologia Fiber Channel (canal de fibra óptica). Por utilizar redes Ethernet tradicionais 

para se comunicar, ele está se tornando rapidamente a forma mais prevalente para conectar 

servidores com unidades de armazenamento. Embora nem todas as organizações tenham 

cabeamento de fibra óptica em seu datacenter, a maioria tem uma rede Ethernet. Utilizando 

o padrão de rede existente (Ethernet), a implantação de uma SAN é mais rápida e mais 

barata. No caso de uma rede SAN mais robusta, o indicado é construir uma rede dedicada 

de fibra óptica para o tráfego de armazenamento. Cabe a cada administrador escolher a 

infraestrutura de rede que irá utilizar. (POELKER et al 2009, p. 188). 
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3. Vulnerabilidades e Ataques aos Protocolos TCP/IP e iSCSI 

 

A seguir são descritas algumas vulnerabilidades e os ataques decorrentes delas aos 

protocolos TCP/IP e iSCSI. 

 

3.1. Observação não Autorizada (Sniffing) 

 

Consiste em um ataque onde o atacante apenas observa os pacotes que são trafegados na 

rede. Embora este ataque não cause indisponibilidade dos serviços, ele pode ser muito 

prejudicial a organização dependendo do tipo de informação capturada durante o tráfego 

entre a unidade de armamento e os dispositivos envolvidos. O Sniffing (procedimento 

realizado por uma ferramenta Sniffer – Analisador de Redes) pode ser considerado legítimo 

quando realizado por administradores de redes na tentativa de encontrar problemas, em 

análise de desempenho ou até mesmo detecção de atividades maliciosas, neste caso, este 

tipo de ataque é conhecido como ethical hacking. CGI.br (2012, p. 19). 

 O ataque de sniffing está mostrado na Figura 6, note que nela o atacante está 

capturando o tráfego entre o servidor e a unidade de armazenamento. O atacante faz uso de 

softwares para análise e tradução dos dados que estão passando pela interface de rede; 

sendo assim é necessária que todas as informações trafegadas passem pelo computador do 

atacante. Para isso é necessário realizar um espelhamento de porta no switch, ou seja, todo 

o tráfego que passa pelo switch e esteja direcionado a uma determinada porta é espelhado 

para a porta onde se encontra o atacante, permitindo assim a observação não autorizada dos 

pacotes trafegados. 

 

 
Figura 6: Ataque de observação não autorizada (sniffing). 

 

 Naturalmente, se os pacotes de rede estiverem criptografados o atacante terá mais 

trabalho, pois precisará decifrar estes pacotes, como citado pelo CGI.br (2013, p. 19): 

 
Note que as informações capturadas por esta técnica são 

armazenadas na forma como trafegam, ou seja, informações que 

trafegam criptografadas apenas serão úteis ao atacante se ele 

conseguir decodificá-las. CGI.br (2012, p. 19). 
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3.2. Mascaramento de Acesso a Redes (Spoofing) 

 

Segundo Moreira (2013, p. 8), esta é uma técnica em que o atacante altera o endereço IP da 

sua máquina para o endereço IP de outro usuário válido na rede, desta forma o atacante 

pode se passar pelo usuário válido. Como mostrado na Figura 7, além do endereço IP é 

comum o atacante colocar também o endereço da placa de rede (MAC Address) do usuário 

válido, pois algumas redes podem estar configuradas para aceitar somente um determinado 

endereço IP à partir de uma placa de rede específica. Os endereços IP e MAC podem ser 

obtidos através de um ataque de sniffing na rede. Tanto a alteração do IP como do endereço 

MAC, podem ser feitas utilizando recursos padrões do sistema operacional como mostrado 

na figura. 

 

 
Figura 7: Mascaramento de endereços (Adaptado de MOREIRA, 2013, p. 8) 

 

3.3. Ataque do Homem do Meio (man-in-the-middle) 

 

No ataque do homem do meio, o atacante intercepta a comunicação unicast1 entre duas 

máquinas. Stewart (2005, p. 56) comenta que existem dois tipos de ataques do homem do 

meio: o primeiro envolve a captura e observação do tráfego entre as duas partes em tempo 

real, que é basicamente o Sniffing citado na seção 3.1. No segundo, o atacante salva o 

conteúdo trafegado sem interferir na comunicação, em outras palavras o atacante salva o 

conteúdo e depois retransmite (store-and-forward), como ilustrado na Figura 8. No ataque 

do homem do meio, o invasor funciona como o receptor de dados transmitidos pelo 

emissor, e transmissor de dados para o receptor, sendo invisível para ambas as 

extremidades da comunicação. O atacante também poderia alterar o conteúdo da 

comunicação, entretanto, o uso mais comum deste ataque é para coletar informações 

importantes, correlacionar comunicações com pessoas e servir de ponte para o ataque de 

sequestro de sessão. 

 

                                                 
1 Unicast é o endereçamento de um pacote feito para um único destino, ou seja, ponto-a-ponto. 
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Figura 8: Ataque do Homem do Meio 

 

3.4. Autenticação Desabilitada 

 

Segundo Stewart (2005, p. 2), um princípio fundamental do controle de acesso é permitir o 

acesso a uma informação controlada somente para pessoas autorizadas, em outras palavras, 

o acesso a tal informação deve ser negado para qualquer pessoa que não foi explicitamente 

autorizada a acessa-la. Para existir uma comunicação segura, somente as pessoas 

autorizadas devem ter acesso às informações trafegadas. Para isto é necessário ter um 

mecanismo de controle de acesso habilitado. Caso contrário, qualquer atacante que 

interceptar a comunicação terá acesso às informações trafegadas. 

Ainda segundo Stewart (2009, p.6), um dos meios utilizados para controle de 

acesso é a autenticação, cuja finalidade é verificar e validar a identidade de uma pessoa. A 

identidade deve ser única para cada pessoa, normalmente utiliza-se uma identificação de 

usuário que pode ser: nome de usuário, identificação biométrica (digital, íris, palma da 

mão, etc.). Para se ter certeza que o usuário é válido, ele deve fornecer uma credencial 

(prova) que ele é realmente quem diz ser, para isto utiliza-se uma senha que deve ser 

checada junto com a identificação do usuário pelo mecanismo de autenticação. 

 Segundo Satran (2004, p. 24), no protocolo iSCSI o mecanismo de autenticação 

pode ser habilitado ou desabilitado. Habilitando a autenticação em uma sessão iSCSI, além 

da autenticação das partes, o protocolo estabelece uma chave de sessão que criptografa o 

tráfego durante a sessão utilizando esta chave. Como parte do processo de autenticação 

(login), o emissor e o receptor devem autenticar-se mutuamente e podem estabelecer a 

chave de sessão para terem uma comunicação segurança durante a sessão. 

 Um fator imprescindível que está diretamente ligado ao processo de autenticação é 

a auditoria, pois segundo Wong & Yueng (2009, p. 233 e 234) a última coisa que um 

atacante costuma fazer é apagar evidências de uma invasão. Sendo assim, de posse da 

evidência de um ataque fica mais fácil obter a rastreabilidade do atacante. 

 

3.5. Mascaramento de Nomes no Protocolo iSCSI (iqn Spoofing) 

 

Todo dispositivo iSCSI possui um iqn (iSCSI qualified name) único dentro de um mesmo 

domínio, que permite sua identificação como origem ou destino de uma comunicação. Os 

iqn do emissor e do receptor devem ser apresentados durante uma conexão com protocolo 

iSCSI. (SATRAN et. al, 2004, p.30). 

 Assim como o endereço IP pode ser mascarado no spoofing, o iqn também pode ser 

mascarado conforme ilustrado na Figura 9. Caso o controle de acesso seja feito com base 
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no iqn dos dispositivos envolvidos em uma comunicação, um atacante pode mascarar seu 

iqn para um iqn válido e obter indevidamente acesso a estes dispositivos. 

 

 
Figura 9: Mascaramento de nome iqn 

 

3.6. Descoberta não autorizada de dispositivos iSCSI 

 

 É sempre um desafio manter a organização em uma rede iSCSI com um grande 

número de dispositivos iSCSI; para isso existe a possibilidade do uso de um servidor iSNS 

(Internet Storage Name Service) que tem como finalidade armazenar o endereço iqn de 

todos os dispositivos ingressantes na rede e disponibiliza-los facilmente a qualquer 

dispositivo requisitante. Para Poelker et al (2009, p. 189), com os servidores iSNS é 

possível ver e controlar os dispositivos iSCSI de forma centralizada. De outra forma seria 

necessário que os dispositivos iniciadores (entrantes na rede) procurassem aleatoriamente 

ao redor da rede os dispositivos que gostariam de comunicar-se. Este conceito é bem 

semelhante a um servidor de nomes de domínio (DNS: Domain Name System) das redes 

TCP/IP. 

 Em termos de segurança o uso de um servidor iSNS aberto na rede cria uma 

vulnerabilidade, pois segundo Hayashida (2006, p. 82), em um servidor iSNS com 

autenticação ausente qualquer solicitante pode obter o acesso a qualquer servidor iSNS. 

Com isso, os solicitantes terão acesso a todos os destinos iSCSI disponíveis no domínio de 

descoberta, permitindo que qualquer usuário não autorizado veja os dispositivos iSCSI 

existentes na rede. 

 

4. Medidas de Segurança 

 

Assim como o protocolo iSCSI herda do TCP/IP suas principais vulnerabilidades, as 

principais medidas de proteção do TCP/IP podem ser adotadas nas redes SAN iSCSI. 
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4.1. IPSec 

 

O IPSec é um agrupamento de protocolos que visa prover uma conexão segura entre dois 

nós de rede, utilizando mecanismos de segurança, tais como: verificação dos pacotes, 

criptografia, certificados digitais, etc. Seu propósito é garantir a integridade, 

confidencialidade e autenticidade nas informações trafegadas. Ele funciona como um 

complemento do protocolo IP que encapsula e criptografa o pacote TCP, lidando também 

com troca de chaves, autenticação local e remota, além de negociação de algoritmos. 

(MAIWALD, 2003, p. 241). 

 

4.2. Segmentação de Rede e VLAN 

 

Segundo Maiwald (2003, p. 51), a segmentação de redes, substituindo os hubs por 

switches, é importante para evitar vulnerabilidades que possibilitam ataques como a 

observação não autorizada de informações. Isto ocorre, pois o hub replica todo o tráfego 

recebido para todos os dispositivos conectados nele, o switch por outro lado envia o pacote 

recebido apenas para o dispositivo destino. Além dos switches possibilitarem uma maior 

segurança pela segmentação física do tráfego de rede, eles possibilitam a utilização de 

redes locais virtuais (VLAN = Virtual Local Area Network). 

 Uma VLAN é uma subdivisão de uma rede física em redes virtuais. O Switch pode 

ser dividido em várias VLANs. As VLANs embora estejam no mesmo switch estão 

isoladas, ou seja, elas têm seus próprios domínios de broadcast. Para Wong & Yueng 

(2009, p. 49) isso é considerado uma ferramenta de segurança, pois os computadores de 

uma VLAN só podem se comunicar com os computadores desta mesma VLAN. 

 

4.3. Filtragem de Pacotes 

 

A filtragem de pacotes consiste em examinar o tráfego em uma rede e, permitir ou negar o 

tráfego com base em um conjunto de regras e politicas especificadas. Este conceito é parte 

do firewall, que provê a segurança em uma rede usando a filtragem de pacotes entre outras 

técnicas. (MAILWALD, 2003, p. 216). 

 

4.4. Autenticação 

 

Segundo Simpson (1995, p. 3), para garantir que somente pessoas com autorização tenham 

acesso a determinada informação, é necessário que elas tenham suas identidades 

verificadas pelo administrador e seu acesso seja liberado somente mediante confirmação 

positiva da credencial (senha). É possível a utilização de protocolo como CHAP 

(Challenge Handshake Authentication Protocol ou protocolo de autenticação de aperto de 

mão de desafio) para autenticação em redes com iSCSI. 

Como mostrado na Figura 10, após o estabelecimento do link, o protocolo CHAP 

realiza um aperto de mãos em 3 etapas (3-way handshake). O servidor gera um texto 

desafio aleatório e envia ao cliente. O cliente calcula e envia ao servidor um hash MD5 

(Message-Digest algorithm 5) utilizando sua identificação, sua senha e o desafio. O 

servidor faz o mesmo cálculo e compara o hash MD5 obtido com o calculado, se forem 

iguais, o cliente está autenticado e a comunicação é estabelecida. Naturalmente, o 

protocolo requer que o servidor saiba a senha do cliente. Como a senha não é trafegada 

durante a autenticação, mesmo que um atacante intercepte o tráfego ele não conseguirá 

descobrir rapidamente a senha. Entretanto, conhecendo o desafio e o hash dele, o atacante 
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poderá combinar o ataque do texto conhecido com o ataque de força bruta para descobrir a 

identificação e a senha do cliente para utilizá-los no futuro. No ataque do texto conhecido, 

o atacante conhece o texto plano (não criptografado) e o texto cifrado (criptografado). No 

ataque de força bruta, o atacante testa todas as possibilidades de chave que convertem o 

texto criptografado no texto plano. (SIMPSON, 1995, p. 7) 

 

 
Figura 10: Funcionamento do Protocolo CHAP (Adaptado de Simpson, 1995, p. 7) 

 

 Ainda segundo Simpson (1995, p. 3), o CHAP define um intervalo de tempo para 

checar novamente a autenticação do cliente, desta forma a segurança da conexãlo é 

mantida durante todo o período de troca de informações. 

 

5. Análise de Cenários e Proposta de Segurança 

 

Neste capitulo será apresentado dois típicos cenários de SAN mais utilizados nas 

organizações e propor soluções para as vulnerabilidades baseados nas medidas de 

segurança estudadas. As vulnerabilidades foram numeradas conforme Figura 11 e serão 

identificadas em cada cenário. 

 

 
Figura 11: Mapa de Vulnerabilidades 

 

5.1. Cenário 1 - Típico 

 

Este é um típico cenário encontrado em empresas onde ocorreram um aumento 

considerável na quantidade de dados produzida. Quando uma unidade de armazenamento 

chega ao limite de sua capacidade é necessária a aquisição de mais espaço. Em um cenário 

de armazenamento DAS, a expansão é restringida devido arquitetura limitada da conexão. 

Neste momento, como mostrado na Figura 12, normalmente as empresas tomam a decisão 

de incluir um armazenamento iSCSI dentro da própria rede local, ou seja, um NAS iSCSI, 

como alternativa rápida ao DAS. 
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Figura 12: Cenário 1 – Típico 

 

 Foram detectados vários pontos vulneráveis neste cenário que podem ser 

explorados por um possível atacante, caracterizando um risco, como descrito abaixo: 

 

 Spoofing (1): O atacante pode ter acesso ao storage na ausência de uma 

autenticação apenas mascarando o seu endereço de IP. 

 Sniffing (2): O atacante pode fazer uma inspeção não autorizada de pacotes de rede, 

capturando informações sigilosas. 

 Sequestro de sessão (3): O atacante pode obter acesso e alterar as informações 

trafegadas através de um sequestro de sessão. 

 Acesso não autorizado (4); Caso o controle de acesso esteja desabilitado no 

storage, o atacante pode ter acesso às informações utilizando um simples ataque de 

IP spoofing ou iqn spoofing. 

 iqn spoofing (5): Semelhante ao IP spoofing, o atacante pode mascarar seu iqn para 

um nome válido e autorizado a acessar o servidor. 

 

 Não existe segurança absoluta para o cenário apresentado, no entanto medidas de 

segurança podem ser aplicadas com a finalidade de minimizar os riscos provocados pelas 

vulnerabilidades existentes. 

 A necessidade encontrada pela organização em ligar a unidade de armazenamento 

na rede local dificulta a proteção dos dados, pois uma rede local possui desktops 

conectados, aumentando os pontos de ataque. 

 Pode-se obter uma melhor segurança no cenário descrito, fazendo as seguintes 

modificações mostradas na Figura 13 e descritas abaixo: 

 

 Subdividindo a rede em duas VLANs; a primeira VLAN pode ser uma VLAN de 

trabalho, onde todos os servidores e desktops estão conectados entre si para 

trabalharem. A segunda VLAN pode ser uma VLAN de storage, onde os servidores 

(1, 2 e 3) estariam conectados à storage. Neste caso, somente os servidores teriam 
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acesso à VLAN de storage. A ideia é construir uma rede de dados, semelhante a 

uma SAN, porém utilizando a infraestrutura ethernet. Esta ação impede que um 

atacante tenha acesso direto à rede de storage. 

 Implementando o IPSec, prevenindo que um intruso consiga observar e decifrar os 

dados trafegados na rede. 

 Habilitando autenticação na storage utilizando o protocolo CHAP e realizando um 

controle de acesso ao switch, para que um possível atacante não consiga acesso não 

autorizado a storage ou alterar configurações do switch. 

 

 
Figura 13: Cenário 1 - Com segurança aplicada 

 

5.2. Cenário 2 - Virtualizado 

 

Há alguns anos a alta disponibilidade era um diferencial para as organizações. No entanto, 

com o aumento crescente de ameaças e riscos potenciais à segurança da informação, a alta 

disponibilidade passou a ser essencial para continuidade do negócio, tornando se um 

cenário comum nas empresas. 

 A Figura 14 mostra alguns servidores físicos que disponibilizam processadores, 

memória e espaço de armazenamento para algumas máquinas virtuais (VMs). Os 

servidores estão conectados à unidades de storage através de uma SAN iSCSI. Cada 

servidor físico possui uma placa de rede para acesso à rede iSCSI e outra para acesso a 

rede local. Este modelo permite que as VMs sejam movimentadas de um servidor físico 

para o outro sem a necessidade de desligamento, seja por motivo de falha do servidor 

primário, manutenção ou por controle de desempenho. 
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Figura 14: Cenário 2: SAN com máquinas virtuais 

 

Nesta estrutura foram detectados os seguintes pontos vulneráveis: 

 

 Spoofing (1): O atacante pode ter acesso ao storage na ausência de uma 

autenticação apenas mascarando o seu endereço de IP. 

 Sniffing (2): O atacante pode fazer uma inspeção não autorizada de pacotes de rede, 

capturando informações sigilosas. 

 Sequestro de sessão (3): O atacante pode obter acesso e alterar as informações 

trafegadas através de um sequestro de sessão. 

 Acesso não autorizado (4); Caso o controle de acesso esteja desabilitado no 

storage, o atacante pode ter acesso às informações utilizando um simples ataque de 

IP spoofing ou iqn spoofing. 

 iqn spoofing (5): Semelhante ao IP spoofing, o atacante pode mascarar seu iqn para 

um nome válido e autorizado a acessar o servidor. 

 

 Este cenário possui uma arquitetura com maior segurança que o cenário 1, pois nele 

a SAN está fisicamente isolada da rede local. Desse modo o uso de VLAN é dispensado, 

pois o isolamento físico substitui o isolamento lógico oferecido pela VLAN. 

 

5.3. Recomendações Gerais de Segurança para Redes SAN 

 

 Segundo Moreira (2012, p. 6.46-48), para aumentar ainda mais a segurança pode 

ser utilizando um zoneamento físico (hard zoning) nos switches da SAN, a fim de limitar a 

comunicação apenas entre as portas que fazem parte da mesma zona; bem como utilizar 

também a vinculação de portas (port binding), que faz um vínculo entre a porta e o 

endereço do dispositivo. Ambos os mecanismos de proteção evitam o ataque de spoofing. 
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Existem outras considerações que também podem ser aplicadas como medidas de 

segurança: 

 

 Controle do tipo de portas no switch como fábrica (F_PORT) ou expansão 

(E_PORT), isto evita o ataque de replicações de portas dos switches. 

 Uso do protocolo de autenticação entre switches como o SLAP (Switch Layer 

Authentication Protocol) para evitar o ataque a console de gerenciamento web. 

 Uso do Fabric Membership Authorization para criar e compartilhar uma lista de 

dispositivos autorizados a associar-se a rede. 

 Eleger um switch para ser um único administrador de switches (Fabric 

Configuration Servers). Dessa maneira ele usa uma autenticação própria 

eliminando o uso do SNMP (Simple Network Management Protocol) ou usuário e 

senha, evitando o ataque a console de gerenciamento web. 

 Não utilizar mascaramento de LUN (Logical Unit Number) no cliente, ofereça para 

cada cliente somente as LUNs que ele pode ver. 

 Use pontos seguros de conexão à rede SAN, utilizando: apenas sistemas 

operacionais seguros e atualizados, interfaces IP seguras nos dispositivos da rede de 

storage, mantenha um gerenciamento seguro de todos os dispositivos conectados a 

SAN e não permita que máquinas na DMZ (DeMilitarized Zone) acessem a SAN 

de maneira direta ou indireta. 

 

Além dos pontos considerados até aqui, deve-se levar em consideração a existência 

de riscos provenientes de dentro da organização, por parte de administradores (de rede e 

storage) e outros usuários válidos. Isto é importante, pois segundo Moreira (2013, p. 21) 

mais da metade dos ataques tratados pelas áreas de segurança são feitos por pessoas de 

dentro da organização. Neste caso, é necessário considerar o uso sistemas de prevenção e 

detecção de intrusão (IDS: Intrusion Detection System e IPS: Intrusion Prevention System), 

além do uso de trilhas de auditorias, com registro e monitoramento de logs de acessos. 

Além dos pontos citados acima, todas as recomendações gerais de segurança para 

redes TCP/IP também devem ser observadas em redes SAN. Caso a segurança física seja 

efetiva, o atacante não consegue explorar o restante das vulnerabilidades detectadas, no 

entanto para uma segurança eficaz é preciso dividir a proteção em camadas físicas e 

lógicas, de modo a dificultar o processo do ataque. Se as barreiras físicas forem quebradas, 

os mecanismos de proteção lógicos entram em ação, tais como: IPSec, autenticação, 

segmentação da rede, VLANs e filtragem de pacotes. Estes mecanismos podem impedir 

que informações sejam observadas, capturadas e alteradas, além de proibir o acesso 

indevido. 

 

6. Considerações Finais 

 

O trabalho avaliou as tecnologias de armazenamento disponíveis atualmente: DAS, NAS e 

SAN. Estas tecnologias permitiram às organizações acompanhar a evolução por demanda 

de armazenamento. A tecnologia DAS por ser vinculada diretamente a um servidor 

exclusivamente, confina os dados àquele servidor, ou cria vulnerabilidades ao se 

compartilhar estes dados com outras máquinas. A tecnologia NAS por usar a rede local 

para trafegar dados acaba gerando gargalos de processamento e apresenta vulnerabilidades 

de tráfego de rede. A tecnologia SAN resolve os problemas das tecnologias DAS e NAS, 

mas apresenta um custo de aquisição e operação maior. 
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 A tecnologia SAN com iSCSI, uma das mais utilizadas, apresenta vulnerabilidades 

semelhantes às encontradas nas redes TCP/IP, pois as redes SAN foram desenvolvidas com 

base nas ideias do TCP/IP. Nas redes SAN os principais ataques são: observação não 

autorizada (Sniffing), mascaramento de acessos à rede (spoofing), ataque do homem do 

meio (man-in-the-middle), sequestro de sessão (session hijack) e exploração da falta de 

autenticação. No iSCSI é possível fazer mascaramento de nomes (iqn spoofing) e 

descoberta não autorizada de dispositivos. 

 O trabalho explorou dois cenários típicos e mostrou que mesmo não tendo a 

segurança absoluta é possível adotar contramedidas para os principais ataques citados, tais 

como: utilizar o IPSec, segmentação de redes lógica (VLAN) ou física (switches), 

filtragem de pacotes, habilitar a autenticação segura (protocolos CHAP ou SLAP) e 

autorização de acesso aos switches (Fabric Membership Authorization), zoneamento físico 

(hard zoning), vinculação de portas (port binding), controle de tipos de portas (F_PORT ou 

E_PORT), utilizar um único switch de administração (Fabric Configuration Servers), não 

utilizar mascaramento de LUNs, além dos mecanismos tradicionais de segurança: sistemas 

operacionais seguros e atualizados, não permitir acesso de máquinas da DMZ às unidades 

de storage, etc. 

 Como evolução deste trabalho podem ser feitos laboratórios para testar os ataques e 

as contramedidas adotadas com a finalidade de aprimorar os mecanismos de defesa. 
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