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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

 

La ciberseguretat, entesa com un procés de millora continua, s’encarrega de la 

protecció digital de les organitzacions en front d’atacs informàtics. Els sistemes 

i la informació de les organitzacions suposen la base del funcionament i 

coneixement de les mateixes. Cada vegada resulta més necessari augmentar 

la seguretat d’aquests sistemes, davant de programaris maliciosos o atacs de 

robatori de dades, i fer front als incidents de seguretat les 24 hores del dia.  

Altrament, per tal de complir els requeriments de les diferents normatives en 

l’àmbit de la seguretat, cal realitzar periòdicament auditories de seguretat dels 

sistemes per  verificar la seva protecció davant unes amenaces canviants i 

més sofisticades. Aquestes auditories han de permetre detectar tant les 

vulnerabilitats a atacs provinents  des d’internet, com les que es puguin produir 

des de l’interior  i que puguin posar en perill la disponibilitat dels serveis i la 

seguretat de les dades. 

Finalment, per reduir els riscos derivats dels atacs, cal formar els treballadors 

per tal de detectar i reduir el temps d’exposició als atacs. 

Cal doncs establir mesures per millorar la detecció i la resposta als incidents 

implantant serveis de ciberseguretat gestionats a través de SOCs –Centre 

d’Operacions de Seguretat- en les organitzacions. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Cybersecurity, as a continuous improvement process, takes care of 

organizations digital protection against cyber attacks. Systems and information 

are crucial to the organizations knowledge and function. Nowadays improving 

systems security has become more important than ever, to protect them 

against malware or data leaks and resolve security incidents 24h a day, seven 

days a week. 

Otherwise, in order to fulfill security complience requirements, it is necessary to 

carry out regular system security audits to verify their protection against more 

sophisticated and changing threats. These audits should detect both 

vulnerabilities to attacks from the Internet and those that may occur from within 

the local network that may put in risk the availability of services and the 

security of data. 

Finally, in order to reduce risk of attacks, employees need to be trained in an 

annual program to detect and reduce time of exposure to attacks. 

There’s need to stablish measures to improve detection and response to 

incidents by organizing cybersecurity services managed by Security 

Operations Centers in that organizations. 

 

 

 

  Paraules clau (entre 4 i 8): 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
La ciberseguretat, entesa com un procés de millora continua, s’encarrega de la 

protecció digital de les organitzacions en front dels atacs que puguin 

comprometre la confidencialitat, disponibilitat o integritat dels seus sistemes i 

les seves dades. 

En l’actualitat, els sistemes informàtics de les organitzacions suposen la base 

del seu funcionament i coneixement. Cada vegada resulta més necessari 

augmentar la seguretat d’aquests sistemes, davant de programaris maliciosos o 

atacs de robatori de dades, i fer front als incidents de seguretat les 24 hores del 

dia.  

El paper clau de la informació per les organitzacions, així com el compliment 

normatiu i les possibles sancions recollides en les lleis de protecció de dades, 

fan que la ciberseguretat hagi passat a ser una de les preferències en quant a 

inversió dins de la transformació digital de les organitzacions, tal com es recull 

en l’informe anual realitzat conjuntament per ACCIÓ –l’Agència per la 

Competitivitat de l'Empresa- i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya: La 

Ciberseguretat a Catalunya [1].  

Per fer front als incidents de seguretat és important disposar de serveis que 

permetin el monitoratge dels esdeveniments de seguretat generats tant a partir 

de les transaccions que realitzen els servidors i els equips de comunicacions, 

ubicats als diferents CPD (Centres de Procés de Dades o sales de servidors) 

com les possibles amenaces detectades fora de la organització –exposades a 

internet- i que permetin reaccionar immediatament.  

Altrament, cal realitzar periòdicament auditories de seguretat dels sistemes per  

verificar la seva protecció davant unes amenaces que van canviant 

contínuament de forma i que cada cop assoleixen major nivell de sofisticació.  

Aquestes auditories han de permetre detectar tant les vulnerabilitats a atacs 

provinents de fora de les xarxes de les organitzacions, com les que es puguin 

produir des del seu interior i que puguin posar en perill la disponibilitat dels 

serveis i la seguretat de les dades.   
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Aquests tipus de serveis s’ofereixen des de centres especialitzats anomenats 

SOC (Security Operation Center). 

Aquests, a la seva vegada, solen tenir equips encara més especialitzats en la 

resposta un cop s’ha produït un incident de seguretat, són els CSIRT o Equips 

de Seguretat i Resposta a Incidents. 

Finalment, els incidents de seguretat es solen reportar als CERTs (Equips de 

resposta per emergències informàtiques) referents al país, encarregats de 

millorar la ciberseguretat i coordinar a nivell estatal. També s’encarreguen de 

proporcionar eines i donar suport per la detecció i resposta als incidents.   

Els dos CERTs de referència a Catalunya són el CCN-CERT  (Resposta a 

incidents de Seguretat de la Informació del Centre Criptològic Nacional) 

depenent del CNI (Centre Nacional d’Intel·ligència) d’Espanya i el Catalonia 

CERT de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.   

Així doncs, l’objectiu del present document és la elaboració d’un estudi sobre la 

ciberseguretat i les mesures que es poden establir per millorar la detecció i la 

resposta als incidents implantant serveis de ciberseguretat gestionats a través 

d’un SOC en una organització.   

 
1.2 Objectius del Treball 
 
Els  objectius que es pretenen aconseguir en aquest TFG són: 

 

 Estudiar l’estat de la ciberseguretat en l’actualitat. 

 Analitzar les mesures per establir mecanismes de monitorització i 

resposta als incidents de ciberseguretat dins d’una organització. 

 Analitzar quins són els sistemes clau a monitoritzar i auditar. 

 Estudiar la implantació i l’operació de serveis de ciberseguretat a través 

d’un SOC. 

 Creació d’un catàleg de regles de correlació.  

 Creació d’un pla anual d’auditories tècniques dels sistemes d’informació. 

 Estudiar la implantació i l’operació de serveis per millorar la 

conscienciació en matèria de ciberseguretat entre els empleats de la 

organització.   

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
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Es realitzarà un anàlisi general a traves de fonts públiques de la industria de la 

ciberseguretat així com del cibercrim, incloent els atacs més recents patits per 

organitzacions de l’estat, com han respost i les conseqüències derivades.  

Es realitzarà un anàlisi general dels principals serveis a desplegar en un SOC, 

especialment aquells destinats a la detecció i resposta a incidents, la vigilància 

digital a internet, la millora de la seguretat a través d’auditories i el de generar 

cultura de ciberseguretat dins de la organització a través de la conscienciació 

dels seus treballadors. Es realitzarà una proposta de pla d’auditoria tècnica 

anual i un pla de conscienciació anuals pels treballadors.  

La base i principal eina per un SOC és un correlador d’esdeveniments o SIEM, 

encarregat de recol·lectar i correlar els logs d’aquells actius considerats crítics i 

de generar alertes en funció de les regles de correlació definides. Seguint les 

diferents guies proporcionades pels diferents CERTs de referència [2] es 

realitzarà una proposta de catàleg de regles de correlació que servirà per 

després crear i classificar les diferents alertes de seguretat.  

 
1.4 Planificació del Treball 
 
Diagrama de Gantt corresponent a la planificació temporal de las tasques a 

realitzar:  

 

 
Il·lustració 1 Planificació del Projecte 

 
 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

- La pròpia memòria inclou la definició dels diferents serveis de 

ciberseguretat que es poden oferir des d’un SOC i com implantar-los en 

una organització, així mateix es fa una proposta de catàleg de regles per 

un SIEM genèric, vàlid per qualsevol tipus d’empresa, una proposta 
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d’auditoria tècnica anual amb l’exemple d’un atac típic dins d’una 

organització i un pla de conscienciació.  

 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
 

- Estat de l’art: Es fa un resum de l’actualitat relacionat amb la 

ciberseguretat on s’expliquen alguns casos d’atacs soferts per 

organitzacions de l’estat, en concret els casos de la universitat UAB i de 

la empresa Mapfre, detallat en el document publicat per l’Agència de 

Protecció de dades com exemple de com actuar en front un atac de 

ransomware. També s’introdueixen conceptes relacionats amb els 

mecanismes de monitorització i resposta a incidents. 

- Sistemes clau: es llisten aquells sistemes considerats importants en la 

detecció de possibles accessos no controlats, especialment aquells 

destinats a tasques en remot o per teletreball. 

- Implantació del SOC: en aquest capítol es detalla tot el procés 

d’implantació de serveis de ciberseguretat a través d’un SOC, analitzant 

les diferents fases i objectius, tant del pla de projecte com del pla 

d’implantació. 

- Catàleg de regles: es fa la definició del catàleg i es proposa un catàleg 

de regles de SIEM genèric aplicable a qualsevol tipus d’empresa. 

- Vigilància externa: definició i exemples de com fer monitorització de 

seguretat més enllà dels equips interns de la organització. 

- Pla d’auditoria tècnica: definició i proposta d’un pla d’auditoria tècnica 

anual que inclogui tots els sistemes, interns i externs. Es detalla un 

exemple d’auditoria tècnica equivalent a un possible atac d’exfiltració de 

dades o de ransomware per mostrar les diferents manares de guanyar 

accés a una organització que te un atacant. 

- Pla de conscienciació: es proposa un pla de conscienciació anual 

destinat a incrementar els coneixements de tots els treballadors, en 

funció dels diferents perfils tècnics, per aconseguir crear una cultura de 

ciberseguretat dins de la organització.   
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2. Estat de l’art 
 
 

 
2.1 Conceptes generals 
 

El 9 de març de 2021 el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) depenent 

del Ministerio de Trabajo y Economia Social va patir un atac informàtic que va 

provocar l’aturada de la seva seu electrònica i l’aturada de l’activitat en les 

seves oficines endarrerint gestions com ERTEs o l’atur. 

Just un dia després, dia 10 de març, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

es veia impactada per un atac similar al patit per SEPE. Tots dos casos van 

provocar l’aturada dels serveis durant dies. 

Els darrers anys diferents empreses i administracions publiques a Espanya han 

patit atacs informàtics que han provocat aturades de servei i pèrdua 

d’informació, la gran majoria relacionats amb atacs de segrest d’informació i 

xifratge de servidors que impossibiliten prestar serveis. 

Els atacs relacionats amb segrest informàtic, originàriament, es feien a través 

de campanyes massives de correu electrònic de manera indiscriminada amb 

l’objectiu de desplegar un programari maliciós o malware de tipus 

Ranswomware, malware que bloqueja l’equip de la víctima o xifra la seva 

informació amb una clau que només coneix l’atacant i per la qual sol·licita un 

pagament en Bitcoins, moneda virtual, a través de xarxes anònimes com TOR, i 

que mirava principalment d’infectar el màxim d’equips dins d’una xarxa, 

independentment de si era particular o d’empresa. 

El cibercrim ha evolucionat i cada vegada està mes especialitzat en atacar 

empreses amb capacitat de fer pagaments de grans quantitats de diners per 

recuperar la seva informació o els seus serveis. En molts casos, les empreses 

acaben pagant i no donant detalls del succeït per evitar la mala premsa o 

possibles sancions relacionades amb la protecció de dades per males 

pràctiques provocant que el cibercrim continuï lucrant-se i invertint en aquest 

negoci que ja supera en volum de diners a altres negocis bruts com el tràfic de  

drogues o el tràfic d’armes. 
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Il·lustració 2 Nota de rescat 

 
El mateix dia que l’AMB patia el seu atac, 10 de març de 2021, la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) publicava l’informe final del cas del 

ciberatac a la empresa d’assegurances Mapfre[3]  que va patir a l’agost de l’any 

2020 posant-lo com exemple de com actuar en un cas d’atac. L’empresa en un 

exemple de transparència va explicar al detall tot l’atac i com van actuar per 

recuperar-se quedant reflectit en aquest informe públic. 

En la taxonomia d’aquest atac es pot observar com han evolucionat els atacs, 

com s’ha passat d’un atac indiscriminat sense un objectiu clar, a un atac molt 

més sofisticat en el que el xifratge de la informació i dels servidors amb el 

Ransomware només es el darrer pas en la cadena de l’atac.  

Es pot constatar que el nou tipus d’atac és molt més elaborat, ja no es tracta 

d’una acció puntual, si no que requereix de dies de planificació prèvia, de 

campanyes personalitzades de phishing -correus maliciosos- per aconseguir 
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credencials d’algun usuari que els hi permeti l’accés als sistemes interns a 

través de VPN o escriptoris virtuals, molt estesos pel teletreball. 

 
Dies d’anàlisi de la xarxa interna i escalar privilegis per acabar guanyant accés 

als actius crítics de l’organització per, finalment, llençar l’atac de manera 

programada en el pitjor moment de la setmana –matinades de divendres, caps 

de setmana o festius- provocant el caos en la organització, que en molts casos 

no està preparada o fent més difícil la coordinació per respondre. 

Un exemple de la planificació dels atacants la tenim en l’atac que va patir la 

Universitat Autònoma de Barcelona el dia 11 d’octubre de 2021, dia de pont i 

previ a festiu. En el moment de redactar aquest document, setmanes després 

de l’atac, la universitat encara no havia aconseguit recuperar la totalitat dels 

seus sistemes. 

 

Il·lustració 3 Notificacions de la UAB 

 

Finalment, el Govern de la Generalitat va haver de destinar 3.49 milions d’euros 

per recuperar la normalitat en la universitat[32]. En total es van veure afectats 

1.200 servidors, 10.000 ordinadors i va afectar a més de 50.000 usuaris. En 

concret l’aportació de la Generalitat es va destinar a: 

- 1.2 milions d’euros per renovar 1.200 ordinadors. 
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- 880.000 euros per altres equips d’aules. 

- 100.000 euros per la virtualització d’escriptoris i aplicacions. 

- 240.000 euros en llicències per protegir tot el conjunt informàtic. 

- 750.000 euros per convertir una base de dades secundaria en un 

sistema de recuperació d’emergències. 

- 500.000 euros per reforçar la resposta a ciberatacs. 

- 120.000 euros per el servei de detecció i resposta a ciberincidents.  

 

Segons les dades recollides per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el 

temps mig per recuperar-se d’un atac oscil·la entre els 10 i els 30 dies, tot i que 

en molts casos es pot allargar més i no sempre es pot recuperar tota la 

informació, ja que dependrà del grau de maduresa i de la complexitat de la 

infraestructura dels sistemes impactats, tal com hem vist en l’exemple de la 

universitat. 

Per què tants dies de recuperació? A priori pot semblar que més de 10 dies per 

recuperar uns sistemes és exagerat i que segurament la mitja està desviada 

perquè hi ha moltes empreses que no fan prou inversió en ciberseguretat o 

perquè no estan prou madures, que no tenen ni tan sols mecanismes bàsics 

com les còpies de seguretat, que també, però la realitat és que aquest tipus 

d’empresa solen estar també en aquesta mitja de 10 a 30 dies de recuperació, 

en molts casos, però, per ells la recuperació passa per tornar a muntar tot el 

sistema pràcticament de zero, fer la corresponent denuncia i assumir la pèrdua 

de la informació o del servei durant aquest temps amb els costos econòmics o 

reputacionals derivats, arribant en alguns casos a que aquests costos no es 

puguin ni assumir. 

El fet és que no sembla aplicable als casos exposats fins ara: SEPE, AMB, 

Mapfre o UAB no són organitzacions petites, fan inversions en TIC, tenen 

departaments informàtics amb tècnics qualificats, i segurament intenten seguir 

les millors pràctiques. Així doncs, per què no simplement es recuperen les 

dades dels seus sistemes de còpies de seguretat i s’aixequen els serveis en 1 

o 2 dies? 

La resposta la tenim en el cas detallat de Mapfre i exposat en l’informe de la 

AEPD: 

Respecto de la cronología de los hechos  

En algún momento, probablemente a finales de julio, el atacante obtiene las 

credenciales de una colaboradora externa que accede a su puesto virtual en 

remoto. La hipótesis más probable es que su ordenador particular fuese infectado 
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con un malware (seguramente tras una campaña de phishing), malware que 

posteriormente capturó su contraseña cuando accedió a MAPFRE. 

• 1 de agosto: Primer acceso ilegítimo mediante las credenciales de una usuaria de 

MAPFRE al puesto virtual de MAPFRE. 

(...) 

• 14 de agosto:  

21.04 - El atacante: ejecuta remotamente el fichero “map.exe” y se inicia el proceso 

de cifrado en todos los equipos donde se desplego el archivo “map.exe”  

21:11 – Se identifica por monitorización el fallo de múltiples aplicaciones y se activa 

el protocolo establecido de Alto Impacto. Se reciben las primeras alarmas al Centro 

de Control General de MAPFRE y una vez se tiene conocimiento se realiza un 

escalado de la situación. 

 
Així doncs, l’atac es produeix un 14 d’agost a les 21:04h però en aquest punt 

l’equip de resposta a incidents no te manera de saber en quin moment l’atacant 

ha obtingut accés a la xarxa, per tant encara que fos possible recuperar les 

còpies de seguretat prèvies a l’atac no seria possible assegurar que aquelles 

còpies estiguessin netes. 

És aquí on comencen a córrer els dies ja que cap organització es pot permetre 

recuperar els seus sistemes i que puguin tornar a ser xifrats en minuts perquè 

l’atacant encara viu dins de la xarxa. 

Caldrà doncs ser capaços, realitzant un anàlisi forense de l’atac, de tirar enrere 

en el temps per anar descobrint com i quan l’atacant ha guanyat accés a la 

xarxa per poder decidir quin punt temporal és susceptible de ser el punt de 

retorn per finalment estudiar com aconseguir restaurar mantenint la integritat de 

totes les dades per evitar el màxim de pèrdua d’informació.  

En l’esmentat document de l’Agència de Protecció de dades es pot observar 

com amb l’anàlisi forense dels sistemes s’ha aconseguit trobar el pas a pas 

realitzat per l’atacant fins l’origen i com tot sembla indicar que el primer accés 

es va aconseguir fent ús d’unes credencials d’usuari robades a través d’un 

phishing: 

 

• Del 1 al 7 de agosto: Se producen diversos accesos desde distintos países e 

intentos de conexión a otros servidores y equipos para hacerse con credenciales de 

usuarios privilegiados.  
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• 6 de agosto: Mediante el uso de distintas herramientas de hacking, el atacante 

obtiene las credenciales de un usuario privilegiado.  

• 7 de agosto: El atacante mediante el uso de herramienta sofisticadas de hacking 

obtiene las credenciales de un administrador de dominio.  

• Del 7 al 11 de agosto: El atacante emplea diversas técnicas para analizar la red de 

comunicaciones, servidores de ficheros y los recursos compartidos y realiza varios 

intentos de ex filtración de información que son bloqueados por los elementos de 

seguridad desplegados en la red de MAPFRE. 

 • 14 de agosto:  

18:41 - El atacante se conecta a la red de MAPFRE, y a las 19:40 comienza a 

distribuir el ejecutable “map.exe” asociado al ransomware utilizado Ragnar Locker, 

sobre la lista de servidores. 

 

Més enllà de la fortificació en l’accés d’aquest servei implantant mesures com 

l’ús d’un múltifactor, l’accés condicional o de les restriccions d’IP d’origen per 

país per exemple i veient tots els passos que ha necessitat l’atacant per 

aconseguir tenir èxit, tenim manera d’implantar mecanismes per detectar i 

neutralitzar l’atac abans que s’arribi a produir el xifratge final? 

 

2.2 Mecanismes de monitorització i resposta 
 
 

Tots els sistemes TIC tenen el seu propi registre d’esdeveniments, logs, on es 

registren totes les accions dutes pels usuaris o per processos interns dels 

propis equips. Aquests esdeveniments resulten clau no sol per detectar un mal 

funcionament si no també per detectar errors o intrusions. 

A més són necessaris en cas d’haver de realitzar un anàlisi forense si s’ha patit 

un incident o directament perquè són obligatoris per donar compliment legal.  

Cada fabricant els guarda en un format concret i amb la informació organitzada 

a la seva manera, així doncs ens trobem equips com servidors de tot tipus, 

tallafocs, proxys, proxys inversos o equips d’usuari per exemple dins de la 

infraestructura de l’organització que generen un volum ingent d’esdeveniments 

a diari i que dificulten enormement la seva monitorització. 

Altrament, malgrat que alguns d’aquests equips tenen la capacitat de generar 

alertes per si mateixos, solen ser alertes puntuals d’un esdeveniment concret, 

sense tenir en compte esdeveniments previs o esdeveniments de la resta dels 

equips connectats a la xarxa. 
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Finalment, en un món interconnectat, els atacants també poden deixar rastre 

en sistemes externs als de l’organització i que també caldrà tenir monitoritzats. 

 

2.2.1 Gestió de logs 
 

Primer de tot, caldrà posar ordre en aquest gran volum d’informació, fer un 

estudi exhaustiu de tots els elements de la xarxa  i estudiar equip a equip els 

registres que realitzen per poder finalment establir una política de gestió de 

logs, ja que no tots els logs s’han de guardar de la mateixa manera i el mateix 

temps. 

En quant al tractament i al temps de retenció d’aquests logs, tal com s’ha 

comentat prèviament, serà necessari revisar quina normativa s’aplica en funció 

del tipus d’organització i del tipus de dades que contenen els logs.  

Segons INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, alguns punts clau per 

aplicar una correcta gestió de logs [4] passen per: 

 

- decidir quina activitat ha de ser registrada: accés, creació, esborrat i 

actualització d’informació confidencial, inicis i finalització de sessions, 

execucions o connexions, canvis en les configuracions, modificacions de 

permisos, aproximacions als límits d’us dels equips, activitat sospitosa 

en antivirus, tallafocs o IDS, entre d’altres.   

- quina és la informació important dins de cada registre: dades com 

identificador d’usuari, IP, MAC, protocols, element sobre el que es 

realitza l’acció, ja siguin fitxers, base de dades o equips, data i hora i 

tipologia d’esdeveniment.  

- el format del registre: que permeti amb facilitat la seva lectura i estudi.  

- escollir un sistema de gestió de logs: implantar un sistema adequat a 

la política.  

- aplicar mesures de protecció i emmagatzematge d’aquests 

registres: evitar accessos no controlats i custodia de les dades.  

- sistemes de monitorització i alertes: sistemes que monitoritzin 

aquests registres i siguin capaços de generar alertes quan detectin 

situacions de risc. 

 

Com podem observar, no es una tasca senzilla i ràpida de fer, posar ordre i 

mantenir aquesta gestió dels logs requereix d’un gran esforç, però cal realitzar 
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aquest exercici ja que és la base sobre la qual poder construir estratègies 

sòlides. 

Tal com s’indica en una de les recomanacions de la llista, una peça clau serà la 

d’escollir un sistema que ens permeti recopilar tota aquesta informació però 

igual d’important serà qui opera aquest sistema i com.  

 

2.2.2 Eines, processos i persones 
 

El servei de monitorització i gestió d’alertes, ha de permetre, a partir de l’anàlisi 

de les dades dels diferents sistemes informàtics, reaccionar immediatament a 

accions de programaris maliciosos, atacs de robatori de dades, suplantacions 

d’identitat i, en general, a qualsevol ciberatac que pugui suposar una alerta o 

un incident de seguretat en els sistemes informàtics, per tant caldrà adaptar 

eines existents o implantar noves eines com aquest gestor de logs centralitzat, 

adequar processos interns i a més serà necessari analitzar si amb l’equip 

actual del departament TIC es poden assumir totes aquestes noves funcions. 

Aquests tipus de servei es poden assumir dins de les pròpies organitzacions, 

formant als seus tècnics o incorporant-ne de nous i adquirint les eines 

necessàries, però davant de la necessitat d’incorporar perfils multidisciplinars, 

amb experiència i capacitats en totes les dimensions dels serveis, els 

anomenats serveis de ciberseguretat es solen contractar a empreses 

especialitzades que operen aquests serveis a través dels seus SOC, centres 

d’operacions de seguretat dedicats o externalitzant només una part per tenir un 

model híbrid. 

Un SOC típicament opera 24h, set dies a la setmana, tots els dies de l’any i 

consta d’una estructura organitzativa amb rols i responsabilitats ben definides. 

Les tasques principals es poden agrupar en dos grans blocs, aquelles 

destinades a la prevenció i detecció i aquelles destinades a l’anàlisi i a la 

resposta. 

Entre les funcions podem destacar:  

- Monitoratge de la seguretat. 

- Detecció d’incidents. 

- Suport especialitzat en la resposta. 

- Vigilància digital. 

- Identificació d’amenaces. 

- Suport en la gestió d’incidents recolzats en l’equip de resposta a 

incidents CERT. 
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- Disseny i operació de processos i tecnologies del SOC. 

- Anàlisi de vulnerabilitats. 

- Suport a la gestió i operació del SOC. 

 

També solen contar amb altres perfils necessaris en els incidents com poden 

ser perfils legals o de comunicació i un responsable del servei o referent per 

coordinar el servei i fer d’interlocutor amb l’organització. 

Si finalment es decideix contractar aquests serveis professionals, una de les 

millors maneres d’assegurar-se de contractar a l’empresa correcta és la de 

requerir certificats relacionats amb la seguretat de la informació. Principalment 

els certificats a requerir seran els de la possessió del certificat UNE-EN ISO 

27001, certificat que acredita que el sistema de gestió de la seguretat de la 

informació és conforme a la norma internacional i especialment si l’empresa te 

un CERT que sigui membre de la comunitat internacional Fòrum d’Equips de 

Seguretat i Resposta d’Incidents (Forum of Incident Response and Security 

Teams, FIRST), membre de CSIRT.es (compost pels CERTs més importants 

d’Espanya), membre TF-CSIRT a nivell europeu o si està certificat com CERT 

autoritzat per la Carnegie Mellon University. 

Totes aquestes certificacions asseguren que els equips de resposta a incidents 

de les empreses poden reaccionar de manera més efectiva i coordinada als 

incidents de ciberseguretat, al tenir accés a les millors pràctiques i eines i 

mantenir una comunicació fluida amb la resta d’equips.     

  

2.2.3 SIEM i vigilància digital 
 

 

Els sistemes de gestió d’esdeveniments de seguretat o SIEM (Security 

Information and Event Management) estan orientats a recopilar informació en 

temps real sobre els esdeveniments generats a la xarxa d’una organització per 

poder processar-la i poder generar alertes. 

Aquest tipus d’eines solen estar desenvolupades de forma modular, cadascun 

d’aquests mòduls amb funcionalitats específiques, solen tenir agents per poder 

integrar-se amb tot tipus de logs i equips i són la base sobre la que operarà i 

articularà el SOC tots els serveis de ciberseguretat. 
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Il·lustració 4 Repositori centralitzat i correlació d’esdeveniments [5] 

Algunes de les funcions que poden arribar a realitzar en quant a la gestió i 

correlació d’esdeveniments en temps real són: 

- Detecció i resolució d’amenaces en temps real mitjançant els motors de 

correlació. 

- Generació de casos d’us personalitzats, catàleg de regles. 

- Anàlisi del comportament dels usuaris, UEBA (User and Entity behavior 

analítics). 

- Ciberinteligència d’amenaces amb integració de fonts de compartició 

d’indicadors de compromís. 

- Vigilància digital amb la integració de programaris de tercers. 

- Resposta als incidents de manera automatitzada integrant-se amb eines 

SOAR, organització, automatització i resposta de la seguretat. 

- Mòdul de gestió d’incidents o integració amb eines de tercers. 

Altrament, també tenen funcionalitats de gestió i emmagatzematge dels 

registres: 

- Repositori centralitzat, punt únic i centralitzat de la informació. 

- Seguretat dels registres per poder tenir evidències digitals. 

- Emmagatzematge i custòdia de la informació per donar compliment 

normatiu. 

L’empresa consultora Gartner[29] publica informes d’investigació de mercats 

respecte diferents tecnologies basats en mètodes d’anàlisi de dades 

qualitatives propietàries per demostrar les tendències del mercat, com ara la 

maduresa i la visió de futur. D’aquests informes en sol destacar el conegut com 
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Quadrant màgic de Gartner que posiciona les solucions dels diferents 

fabricants d’una mateixa tecnologia per així poder comparar-los. 

En concret, respecte als SIEM, aquest any en destaquen els següents: 

 

Il·lustració 5 Quadrant màgic SIEM de Gartner 

Altrament, destacar que existeixen solucions OpenSource també molt 

utilitzades al sector com ElasticSearch [34] o AlienVault OSSIM [33], aquesta 

última destaca per distribuir-se en format appliance virtual i incorporar múltiples 

funcionalitats de seguretat gestionades des d’una consola central. 

AlienVault OSSIM és un SIEM de codi obert propietat actualment de AT&T, 

aquest SIEM permet rebre esdeveniments de diferents fonts, normalitzar els 

logs per finalment correlar i generar alertes. Altrament, com a plataforma 

centralitzada permet gestionar a través de components i plugins altres 

funcionalitats relacionades amb la ciberseguretat. 

Incorpora de base o es poden incorporar components com syslog (enviament 

de registres), OSSEC (sistema de detecció d’intrusions en host), nmap 

(escaneig de xarxa) o OpenVAS (escaneig de vulnerabilitats). 

Es pot descarregar com appliance virtual (.iso) des de la pròpia web de AT&T a 
l’enllaç: 
 
https://cybersecurity.att.com/products/ossim/download 
 
Una vegada arrencat des de l’entorn virtual, el sistema permet la seva 
configuració i realitza tota la instal·lació amb l’ajuda d’un assistent: 
 

https://cybersecurity.att.com/products/ossim/download
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Il·lustració 6 Instal·lació OSSIM 

 

 
Il·lustració 7 Dashboard AlienVaultOSSIM[33] 

  
 

Finalment, el sistema incorpora un sistema de plugins per permetre rebre els 

logs de les fonts més utilitzades habitualment (Servidors Windows, Linux, 

apache, fabricants d’antivirus, fabricants de tallafocs, de proxys...) tot i que 
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també permet crear-ne de personalitzats i instruccions de com configurar cada 

font.  

Podem obtenir un llistat de fonts suportades a: 

https://cybersecurity.att.com/documentation/usm-appliance/supported-

plugins/supported-

plugins.htm?TocPath=Documentation%7CUSM%20Appliance%E2%84%A2%7

CDeployment%20Guide%7CPlugin%20Management%7CConfigure%20Log%2

0Forwarding%20on%20Commonly%20Used%20Data%20Sources%7C_____0 

 

 

Il·lustració 8 Fonts suportades per defecte 

 

Com es pot observar el SIEM s’encarrega de recollir tots els esdeveniments 

interns i externs relacionats amb la organització, ja sigui directament o a través 

https://cybersecurity.att.com/documentation/usm-appliance/supported-plugins/supported-plugins.htm?TocPath=Documentation%7CUSM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CPlugin%20Management%7CConfigure%20Log%20Forwarding%20on%20Commonly%20Used%20Data%20Sources%7C_____0
https://cybersecurity.att.com/documentation/usm-appliance/supported-plugins/supported-plugins.htm?TocPath=Documentation%7CUSM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CPlugin%20Management%7CConfigure%20Log%20Forwarding%20on%20Commonly%20Used%20Data%20Sources%7C_____0
https://cybersecurity.att.com/documentation/usm-appliance/supported-plugins/supported-plugins.htm?TocPath=Documentation%7CUSM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CPlugin%20Management%7CConfigure%20Log%20Forwarding%20on%20Commonly%20Used%20Data%20Sources%7C_____0
https://cybersecurity.att.com/documentation/usm-appliance/supported-plugins/supported-plugins.htm?TocPath=Documentation%7CUSM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CPlugin%20Management%7CConfigure%20Log%20Forwarding%20on%20Commonly%20Used%20Data%20Sources%7C_____0
https://cybersecurity.att.com/documentation/usm-appliance/supported-plugins/supported-plugins.htm?TocPath=Documentation%7CUSM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CPlugin%20Management%7CConfigure%20Log%20Forwarding%20on%20Commonly%20Used%20Data%20Sources%7C_____0
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de la integració de programaris de tercers, especialment quan el que es vol és 

monitoritzar esdeveniments externs a la pròpia organització. Però què son els 

esdeveniments externs? 

La vigilància digital és un servei destinat a prevenir, detectar o actuar davant 

d’atacs que es puguin estar gestant o estiguin actius fora de la organització, 

atacs que poden suposar pèrdues d’imatge, prestigi o econòmiques.  

Aquest servei sol incloure la monitorització de xarxes socials, pàgines web i 

pàgines de la web profunda relacionades amb la filtració de credencials o 

d’informació permetent detectar i alertar d’aquests filtracions, monitoritzar i 

analitzar IP, URL o dominis sospitosos de recent creació per protegir a 

l’organització d’atacs de phishing, frau online, abús o suplantació de marca, la 

detecció de programari maliciós dissenyat específicament per la organització o 

aplicacions de mòbil falses en els mercats. 
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3. Sistemes clau 
 
 
3.1 Detecció dels sistemes clau 
 

 

Tal com s’ha comentat en el punt anterior, tots els elements de la xarxa 

generen esdeveniments, però no tots tenen la mateixa importància. En un món 

ideal, sense límits de recursos, tots els esdeveniments s’haurien de centralitzar 

per poder fer la seva retenció i la correlació per la detecció d’amenaces, però 

està clar que cal definir quin és l’abast definint quines plataformes i tipus 

d’esdeveniments es centralitzaran en el SIEM. 

En tot cas, existeixen eines específiques o ja integrades en els propis 

productes per tal de generar alertes per si mateixos, en aquests casos, 

especialment equips que generin un gran volum de dades com electrònica de 

xarxa o en repositoris ofimàtics molt grans, es possible integrar-se amb el SIEM 

només enviant les alertes per correlar. Evidentment en aquest cas, caldrà fer la 

retenció de logs paral·lelament. 

Cada organització ha d’analitzar quins són els seus elements clau dins la seva 

xarxa ja que cadascuna tindrà les seves pròpies característiques, per exemple 

l’IoT Internet of Things o els sistemes SCADA Supervisory Control And Data 

Acquisition  poden ser claus per industria mentre que per altres organitzacions 

no ho són. 

Però més enllà d’aquests sistemes puntuals, tota xarxa TIC te uns elements 

necessaris per el seu funcionament, en concret dins d’una xarxa informàtica 

són els servidors que ofereixen els serveis de domini bàsics, sense els quals la 

resta de serveis no poden funcionar amb normalitat, ja que són els encarregats 

de validar als usuaris i a la resta d’equips.  

L’altre element clau en front dels atacs són les còpies de seguretat, per tant tot 

el sistema de còpies també és clau, sense elles no serà possible la total 

recuperació. 

Per què destaquem aquest sistemes? Doncs perquè en tots els atacs patits per 

les grans empreses el darrer any han sigut l’objectiu principal dels atacants. 

Xifrar tota la informació o un servidor concret si es pot restaurar la còpia no és 

efectiu. Per tant els atacants han focalitzat els seus esforços en atacar aquests 

dos sistemes, una restauració de domini no és trivial, i en molts casos que el 

domini no estigui operatiu dificulta també l’ús de les còpies de seguretat. 
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Així doncs, si els atacants hi dediquen tant d’esforç, les organitzacions també 

cal que ho facin. El bastionat i la monitorització d’aquests sistemes ha de ser la 

prioritat. 

En dominis Windows, malauradament, els logs no són fàcils de gestionar pel 

propi disseny del sistema operatiu i en molts casos caldrà fer ús d’agents per 

exportar-los cap al SIEM. 

En tot cas, alguns del registres i esdeveniments més importants que trobem 

dins de  Windows logs són: 

 

- Event ID 4625 – Failed Logins 

- Event ID 4794 – An attempt was made to set the Directory Services 

Restore Mode administrator password 

- Event ID 4713 – Kerberos policy was changed 

- Event ID – 4719 – System audit policy was changed 

- Event ID’s – 4728, 4732 & 4756 – Users being added to security-enabled 

groups 

- Event ID – 4697 – A service was installed in the System 

- Event ID – 4672 – Special privileges assigned to new logon 

- Event ID – 4688 – A new process has been created 

- Event ID – 4723 – An attempt was made to change an account’s 

password 

- Event ID – 4720 – A Local user account was created 

- Event ID – 4698 & 4702 – Scheduled task creation/modification 

- Event ID – 4735, 4737 & 4755 – Security enabled groups changed 

- Event ID – 1102 – The audit log was cleared 

 

 

Altrament, també trobem esdeveniments importants en: 

- Microsoft-Windows-Shell-Core/Operational: permeten detectar quan s’ha 

executat un procés i quan ha finalitzat ja siguin execucions Run o 

RunOnce. 

- Microsoft-Windows-WinINet-Config/ProxyConfigChanged: indica canvis 

en l’accés a internet. 



21   

- Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational: 

Detectar els usuaris que realitzen connexions de terminal server contra 

el servidor, especialment important en serveis crítics de domini on no es 

habitual l’accés com els propis controladors.  

- Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security/Firewall: 

detectar canvis en les regles de Firewall Windows. 

  

Aquests sistemes com veiem són completament interns, i el que ens interessa 

és la detecció el més aviat possible, si es possible molt abans que l’atacant 

pugui accedir a aquests sistemes, per tant caldrà monitoritzar tots aquells 

elements per on un atacant pot deixar rastre abans d’arribar al nucli de 

l’organització. 

Aquests equips que també cal monitoritzar seran els que l’atacant haurà de 

superar verticalment o lateralment per arribar, en concret alguns dels actius 

clau serien: 

- Tallafocs perimetrals. 

- Tallafocs de core o CPD. 

- Tallafocs de correu o antispam. 

- Servei DNS. 

- Proxys i Proxys Inversos. 

- Servei d’accés remot o VPN. 

- Servidors de virtualització. 

- Arxivador ofimàtic. 

- Serveis Cloud. 

- Consola central d’antivirus i EDR. 

- Eines específiques antiransomware. 

- Servidors específics. 

 

 

   

3.2 Actius necessaris per la monitorització del teletreball 
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Addicionalment als sistemes clau proposats, segons la guia CCN-CERT BP/18 

Recomendaciones de Seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo en 

vigilancia [6] enfocada a implantar o reforçar solucions per protegir el 

teletreball, es necessari que el SIEM també rebi els esdeveniments següents 

per tal de poder establir les regles de correlació necessàries, veure punt 5.2.10 

Regles per Teletreball, per aquest nou entorn: 

- Esdeveniments dels clients dels accessos remots. 

- Esdeveniments de les connexions als equips d’accés remot. 

- Hores dels equips als que s’accedeix de forma remota. 

- Direccions IP externes permeses o identificades com legítimes en els 

accessos remots. 

- Netflows. 

- Esdeveniments generats pels antivirus. 

- Esdeveniments generats pels EDR, detecció i resposta d’amenaces en 

punt final. 

- Llistat d’usuaris que poden accedir a cada màquina d’accés remot. 

- Volumetria i accessos de DNS. 

- Esdeveniments de DNS, locals i en la organització. 

- Esdeveniments dels tallafocs. 



23   

4. Implantació del SOC 
 
 
4.1 Pla de projecte per la implantació 
 
 

La implantació de serveis de ciberseguretat operats des d’un SOC cal 

planificar-la molt bé i anar avaluant de manera continua i proactiva els riscos 

potencials amb l’objectiu de reduir l’impacte que puguin tenir en els usuaris, 

tant en la qualitat com en la continuïtat dels diferents serveis TIC, fins que 

s’aconsegueix posar en funcionament els diferents serveis. 

Una implantació d’aquest tipus de servei no és diferent a d’altres projectes TIC, 

per tant caldrà crear un pla de projecte i un pla d’implantació i servei per la seva 

posada en marxa en el que s’incloguin les diferents fases, tasques i fites a 

aconseguir, per tal d’anar fent seguiment i detectar i corregir desviaments sobre 

la planificació.  

 

4.2 Proposta de pla de projecte 
 

A continuació es fa una proposta de pla de projecte de serveis de 

ciberseguretat operats des d’un SOC, algunes de les tasques i fites proposades 

podrien variar segons el model escollit per cada organització, SOC extern 

contractat o model híbrid amb recursos interns o SIEM propietat de 

l’organització o com a servei, però es una proposta de fàcil adaptació. 

 

4.2.1 Fases, tasques i fites del pla 
 

Fase d’implantació:  

Els objectius d’aquesta fase són obtenir un disseny inicial, planificar, fer traspàs 

de coneixement i mantenir la continuïtat si ja existien serveis de ciberseguretat 

previs a la implantació dels nous. Aquesta fase és necessària per tal 

d’aconseguir reduir al màxim la implantació dels nous serveis, facilitar la 

posada en marxa i optimitzar l’adquisició de coneixements.  

Algunes de les tasques que caldrà realitzar durant aquesta fase seran les de 

generar plantilles documentals per al servei de manteniment, tant per la 

documentació tècnica com per la informació de seguiment dels serveis, caldrà 

fer un anàlisi conjunt per establir correctament els acords de nivell de servei 
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així com la valoració de les peticions i incidències, adaptant-los a la realitat en 

base a dades històriques o valors objectius. 

Altrament, es farà una primera planificació per realitzar una gestió de capacitat 

per assumir els serveis i els esdeveniments dels diferents actius. 

Finalment, amb tota la informació obtinguda en aquestes tasques, es podran 

anar implantant els diferents serveis ofertats pel SOC així com les eines de 

gestió necessàries seguint una planificació detallada amb les tasques, temps 

estimats i dates concretes. 

Algunes de les fites al finalitzar aquesta fase seran:     

- Formalitzar el contracte amb el SOC i reunions organització – SOC, 

- Normes de funcionament. 

- Metodologia de treball. 

- Pla de risc inicial. 

- Pla de contingència inicial. 

- Pla de transició. 

- Pla d’implantació 

- Documentació final dels nous serveis. 

 

Fase de transició, operació i gestió:  

La fase de transició es produirà una vegada finalitzada la fase d’implantació i 

l’objectiu principal és afinar la prestació de serveis mesurant indicadors aplicant 

metodologies, procediments i activitats al model de servei. 

Algunes de les tasques que caldrà realitzar en aquesta fase seran les de 

establir comitès de control i seguiment dels serveis, revisar procediments 

operatius, revisar i ajustar els acords de servei, organitzar tota la documentació 

amb un pla de documentació i crear un pla de qualitat del servei. 

Algunes de les fites dels servei de transició seran: 

- Actes d’acceptació. 

- Pla detallat dels serveis. 

- Nivell de qualitat operatius. 

- Quadre de comandament. 
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A continuació de la fase de transició es continuaran prestant els serveis de 

manera regular, operació i gestió, mesurant indicadors de qualitat així com les 

tasques de seguiment i coordinació en l’execució dels serveis.  

Algunes de les fites de les fases d’operació i gestió seran: 

- Informes. 

- Actes de reunió. 

- Propostes de millora. 

 

Fase de devolució de servei i traspàs de coneixement:  

Finalment cal tenir també planificada la fase de devolució dels serveis per tal 

d’evitar un final abrupte amb talls dels serveis creant un pla de devolució. 

Recordem que la seguretat és un procés de millora continua i com a tal cal que 

les organitzacions estiguin preparades per si arribat el moment cal canviar de 

proveïdor dels serveis de ciberseguretat. 

Les tasques incloses en aquesta fase tenen l’objectiu de facilitar la transició 

entre els proveïdors o si l’organització preveu assumir alguns del serveis en un 

model híbrid. Algunes de les tasques que cal incloure en aquesta fase són les 

de revisió i actualització de la documentació, formació de les eines utilitzades 

(s’hauria d’anar fent durant tot el contracte amb el proveïdor) i dels 

procediments específics o l’entrega del repositori de contrasenyes. 

Algunes de les fites d’aquesta fase seran: 

- Informe de tancament amb les accions realitzades i aquelles que estan 

en curs sense finalitzar. 

- Problemes detectats i plans d’acció per la seva correcció. 

 

4.3 Proposta de pla d’implantació 
 
 
El pla d’implantació contindrà una descripció detallada de tots els serveis de 

ciberseguretat i s’identificaran els aspectes i fases necessàries per la seva 

posada en funcionament. 

 

4.3.1 Anàlisi de la situació actual 
 

Caldrà realitzar un anàlisi de la situació inicial de la infraestructura, 

procediments i aplicacions per aconseguir una visió global de les tecnologies i 
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equipaments involucrats i quines dades serà necessari processar. Aquest és un 

punt clau per la implantació dels serveis ja que te una complexitat tècnica 

associada per obtenir l’accés i la comprensió del conjunt de plataformes i de les 

activitats que desenvolupa la organització sobre elles per tal d’ajustar els 

serveis de ciberseguretat. 

Caldrà fer una gestió de permisos, revisió dels procediments i revisió de les 

eines de monitorització, gestió i supervisió de totes aquestes plataformes clau i 

garantir l’accés al conjunt d’eines de gestió i tècniques utilitzades des del SOC 

que permetran monitoritzar els sistemes, automatitzar processos, gestionar 

incidències, comunicar amb tercers i compartir documents i procediments 

operatius en repositoris documentals. 

Per tal de documentar aquests serveis es crearà un catàleg de serveis i 

infraestructures on s’inclourà els detalls relacionats amb cada plataforma 

monitoritzada. Altrament, es realitzarà un inventari de tots aquests equips amb 

les corresponents versions de programari que permetrà, entre d’altres, que el 

SOC proporcioni butlletins i avisos específics relacionats amb vulnerabilitats o 

pegats de seguretat d’aquests equips, avançant-se de manera proactiva a les 

auditories de seguretat.  

També caldrà revisar tots els processos relacionats amb els serveis, per 

exemple: 

- Sol·licituds: Interlocutors i requisits relacionats amb la sol·licitud. 

- Suport a usuari: Tractament i seguiment d’incidències. 

- Execució: instal·lació d’eines per monitorització. 

- Govern: Monitorització i seguiment de les plataformes. 

- Qualitat: Instal·lació d’eines per automatitzacions. 

 

4.3.2 Punts crítics i documentació de la solució implantada 
 

Utilitzant tota aquesta informació s’establiran els paràmetres de monitorització i 

mesura dels nivells de criticitat dels sistemes, els llindars per les alertes i el 

detall de la informació, esdeveniments, així com els mecanismes, formats i 

periodicitat a recopilar. 

Finalment, es crearà tota la documentació dels serveis que ha d’incloure: 

- Topologia gràfica i lògica de la solució tècnica de la gestió d’incidents. 

- Manual detallat d’usuari per l’operació de cada servei. 

- Document descriptiu de cada servei i la seva implantació. 
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- Manuals d’usuari i característiques tècniques, si s’ha proporcionat 

equipament dins del contracte, per exemple un SIEM. 

 

Una vegada finalitzada tota la configuració de les eines i establerts els 

procediments d’actuació, el SOC podrà procedir a prestar els seus serveis de 

manera personalitzada per a l’organització i una de les primeres accions que 

durà a terme serà la de generar un catàleg de regles de correlació en el SIEM 

dels esdeveniments dels actius clau. 
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5. Catàleg de regles 
 
 
5.1 Creació d’un catàleg de regles de correlació 
 

Els casos d’ús personalitzat, amb regles de correlació, especifiquen situacions 

que es desencadenen a partir dels esdeveniments de seguretat generats per 

els diferents actius monitoritzats. El conjunt d’aquests casos d’ús formen part 

del procés de millora continua i tenen l’objectiu de detectar indicis d’atacs, 

infeccions o accions malicioses en base als esdeveniments sospitosos que es 

puguin generar en la xarxa de l’organització. 

Per obtenir un resultat òptim, les regles evolucionen al llarg del temps i 

s’adapten a cada organització. En el cas d’estudi al que s’ha fet referència 

anteriorment, ranswomware a l’empresa Mapfre, segurament, malgrat disposar 

de serveis SOC i un catàleg de regles de correlació, resulta evident que no va 

ser suficient per detectar i aturar l’atac abans de que es produís. De fet, tal com 

es recull en el document, una de les accions que es van realitzar per millorar el 

sistema un cop restablert els sistemes va ser actualitzar el catàleg de regles 

existent.  

Seguint el procés de millora continua, i malauradament per les empreses que 

ho pateixen, aquests atacs són una font de coneixement del modus operandi 

dels atacants i serveixen per mantenir el nivell d’alerta i no baixar la guàrdia per 

la resta d’organitzacions, però especialment, per generar els coneguts IOC, 

indicadors de compromís, que una vegada compartits serviran per detectar 

atacs similars. 

Els SIEM incorporen una sèrie de regles bàsiques de correlació, però aquest 

coneixement dels atacs que te un SOC, especialment aquells que afecten a 

organitzacions del mateix sector, i els IOC compartits són la base per crear i 

mantenir actualitzat un catàleg de regles de correlació de nivell avançat. 

Així doncs, podem classificar les regles de correlació segons si són regles 

destinades a detectar anomalies, detectar accions sospitoses, detectar 

intrusions i moviments laterals o detectar evidències d’atac exitós entre d’altres. 

Totes aquestes regles de correlació tindran associades les seves 

corresponents alertes, que estaran a la seva vegada associades a un nivell de 

perillositat en funció del nivell d’impacte de l’incident. 

Típicament, aquests nivells de les alertes dels incidents de seguretat es solen 

classificar en una escala que va del nivell baix fins al nivell crític basant-se en 

multitud de factors. 
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En l’actualitat, els incidents de seguretat similars als patits per les 

organitzacions d’exemple que s’han comentat en aquest document solen estar 

classificats de nivell molt alt o crític ja que l’impacte és molt alt, solen afectar 

pràcticament al 100% dels sistemes i aconsegueixen en molts casos aturar 

completament els serveis oferts, especialment a aquelles organitzacions en les 

que el seu negoci és completament digital.    

  

5.2 Exemple d’un catàleg de regles de correlació 
    

A continuació es fa una proposta de catàleg de regles de correlació apte per 

empreses mitjanes o grans, no s’indiquen els valors o paràmetres que fan 

saltar les alertes, ja que això dependrà de les necessitats o característiques de 

cada empresa. En tot cas, aquest catàleg és només una proposta, més o 

menys estàndard, ja que cada SOC sol adaptar els seus catàlegs en funció 

també de la seva experiència obtinguda amb la resta dels seus clients. 

 

5.2.1 Trànsit perimetral d’entrada o intern 
 

Aquest tipus de regles ens permeten detectar patrons de proves de 

reconeixement de la infraestructura, vulnerabilitats o denegacions de serveis. 

Reconeixement de la infraestructura: 

- Escaneig vertical de ports al mateix destí: Trànsit des d’un origen únic 

cap a un destí concret fent peticions a diferents ports. 

- Escaneig horitzontal de port a diferents destins: Trànsit des d’un origen 

únic cap a múltiples destins a algun port concret. 

- Escaneig a bases de dades: Trànsit des d’un origen cap a diferents 

destins realitzant peticions a ports estàndards utilitzats per les bases de 

dades. 

- Escaneig a ports sensibles: Trànsit des d’un origen cap a diferents 

destins realitzant peticions a serveis com FTP, LDAP, SSH i 

especialment tots aquells serveis bàsics pel funcionament del domini, o 

connexions RDP contra els controladors. 

 Denegacions de servei: 

- DoS contra la mateixa IP i port destí: Detecció de gran volum de 

peticions des de diferents orígens cap al mateix destí i port. 
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- DoS per explotació de vulnerabilitats de serveis DNS: Detecció de gran 

volum de peticions des de diferents orígens cap al servei de DNS. 

- DoS per explotació de vulnerabilitats de serveis NTP: Detecció de gran 

volum de peticions des de diferents orígens cap al servei de NTP. 

- DoS per explotació d’aplicacions vulnerables: Detecció de trànsit generat 

amb paquets TCP modificats que busquen que les aplicacions entrin en 

bucle. 

 

5.2.2 Trànsit perimetral de sortida 
 

Aquest tipus de regles ens permeten detectar patrons de proves de navegació 

no desitjada o d’accés a servidors maliciosos de Command and Control 

típicament per infecció en l’origen. 

Llistes negres: 

- Comunicació amb IP o dominis inclosos en llistes negres: Detecció de 

peticions cap a destins inclosos en llistes negres actualitzades a diari en 

base a IOC. 

Xarxes zombie o Botnets:  

- Comunicació amb servidors de C&C: Detecció de peticions cap a destins 

inclosos en llistes negres actualitzades a diari en base a IOC. 

 

5.2.3 Trànsit web o d’aplicació 
 

Aquest tipus de regles ens permeten detectar patrons de proves de 

reconeixement web o de navegació no permesa dins de la organització que 

poden acabar generant possibles infeccions en els equips. 

WEB, App i WAF: 

- Trànsit web no permès: Intents de navegació a pàgines web de 

categories no permeses per la política de seguretat de la organització. 

- Trànsit d’aplicacions no permès: Detecció  d’ús aplicacions no permeses 

per la política de seguretat de la organització. 

- Trànsit WAF sospitós: atacs de volumetria, detecció de escaneig de 

carpetes o crawling, atacs a pàgines web. 
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5.2.4 IPS 
 

Aquest tipus de regles es basen ens els esdeveniments generats pels  

IPS (Intrusion Prevention System) o sistema de prevenció d’intrusions, ja siguin 

d’equips dedicats o de mòduls específics de tallafocs: 

- Detecció IPS: Detecció de gran volum d’esdeveniments d’IPS no 

bloquejats des d’un origen concret. 

 

5.2.4 VPN 
 

Aquest tipus de regles es basen ens els esdeveniments generats pels equips 

que permeten les connexions externes a sistemes interns a través de túnels 

VPN (Virual Private Network): 

- Autenticacions fallides a VPN: Detecció d’intents d’accés al servei. 

- Accessos no desitjats des de VPN: Detecció d’intents d’accés a recursos 

no autoritzats.  

 

5.2.5 Autenticacions i accessos en domini 
 

Aquest tipus de regles es basen ens els esdeveniments d’autenticació dels 

sistemes i en el domini que permeten detectar patrons d’intents d’intrusions o 

moviments no desitjats dins de la organització: 

Autenticació i gestió d’usuaris: 

- Logins erronis contra el SIEM: Verificar quin usuari les està provocant i si 

te permisos o es per error de contrasenya. 

- Logins erronis en AD: Verificar si l’usuari és conscient d’aquests errors. 

- Logins fora d’horari laboral: Detecció de validacions en hores no 

laborals, comprovar si es tracta d’un accés autoritzat. 

- Detecció d’habilitació o desbloqueig de comptes d’usuari: Contactar amb 

els administradors per verificar aquestes accions. 

- Accés d’administrador a controladors de domini: Contactar amb els 

administradors per verificar si són accions programades.  

Autenticació mail: 

- Detecció de canvis en les comptes corporatives o de VIPs en el correu i 

a les xarxes socials. 
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5.2.6 Detecció sobre sistemes 
 

Serveis web i locals, disponibilitat: 

- Caigudes dels nodes web. 

- Aturades de serveis Windows. 

- Aturades de serveis Linux. 

 

5.2.7 Emails 
 

Mail i spam: 

- Correu sospitós: Esdeveniments sospitosos en l’antispam i revisió de 

whitelist. 

- Possible spam: Superació de llindars de correu des de mateix origen  a 

diferent destins amb mateix assumpte, revisió si es tracta d’una acció 

lícita. 

 

5.2.8 Programari maliciós 
 
Regles basades en els esdeveniments dels antivirus dels dispositius o de la 

consola central de gestió d’antivirus. 

 
- Detecció d’adjunt en correu electrònic no bloquejat per antispam: 

Detecció d’entrega de correu amb adjunt maliciós no detectat en 

perímetre. Revisió si antivirus local l’ha detectat, revisió dels equips dels 

usuaris que l’han rebut. 

- Detecció de fitxer maliciós detectat i no esborrat per antivirus local o 

perimetral: Revisió de l’equip que ha generat alerta. 

- Detecció d’alertes per virus en diferents equips: Detecció de possible 

infecció propagada. 

- Detecció d’alertes de diferent virus en mateix equip:  Detecció de 

possible punt de risc per comportament d’usuari o per infecció. 

  
5.2.9 Regles basades en IOC 
 
La compartició de IOC, indicadors de compromís, com hem comentat 

anteriorment, és clau per prevenir atacs coneguts, inclouen informació de tots 
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els elements involucrats i patrons de comportament de manera parametritzada 

per ser consumida en sistemes com els SIEM entre d’altres. 

 
Indicadors de compromís d’amenaces persistents avançades: 
 

- Deteccions basades en IP. 

- Deteccions basades en dominis. 

- Deteccions especifiques de famílies de ranswomware (EMOTET per 

exemple).   

A partir d’aquest catàleg, i en funció del tipus d’empresa, es podran anar 

generant noves regles començant a relacionar esdeveniments i alertes de 

diferents regles ja existents, enriquint les dades i les alertes d’aquesta manera. 

És en aquest punt de maduresa on l’organització pot començar a demanar 

alertes segons una lògica i que el SOC traduirà en una regla de correlació al 

SIEM, per exemple: 

- detectar un accés VPN des d’un país estranger mentre l’usuari està 

treballant a la oficina  

- detectar un accés al correu des d’un país estranger mentre l’usuari està 

treballant a la oficina  

- detectar la creació d’una regla de reenviament de correu en una bústia 

accedida des de l’estranger 

- detectar l’ús d’eines d’accés remot no homologades i ús d’eines 

d’escaneig des d’equips d’usuari 

Cadascuna d’aquestes regles tindrà associades les accions de mitigació o 

bloqueig corresponent i el seu escalat en funció de la seva perillositat. 

 

5.2.10 Regles per teletreball 
 

Mesos abans de l’atac patit per Mapfre, concretament en maig de 2020 i degut 

a la situació de pandèmia mundial i la necessitat d’implantar polítiques de 

teletreball en les organitzacions, el CCN-CERT va publicar la guia CCN-CERT 

BP/18 Recomendaciones de Seguridad para situaciones de teletrabajo y 

refuerzo en vigilancia [6] enfocada a implantar o reforçar solucions per protegir 

aquesta nova realitat. 
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Il·lustració 9 CCN-CERT Reforç de la vigilància per teletreball  [6] 

En molts casos, les organitzacions no estaven preparades per oferir el 

teletreball als seus empleats, el que va derivar en una carrera per aconseguir 

no baixar la producció i en la que en molts casos va prevaldre donar el servei 

abans que la seguretat del mateix, aquest fet ha provocat situacions de risc que 

els atacants han aprofitat per llençar molts dels atacs que s’han produït el 

darrer any. 

Dins d’aquestes recomanacions el CCN-CERT va recomanar la implantació de 

les següents regles que complementen les aquí explicades en els SIEM de les 

organitzacions: 

- Detecció d’accessos fora d’horari. 

- Detecció des de països tercers (si no existeix causa justificada). Limitar 

en perímetre si no és necessari. 

- Detecció de múltiples errors de validació d’usuari des de diferents 

orígens. 

- Detecció de múltiples errors de validació de diferents usuaris des de 

mateix origen. 

- Detecció d’accessos múltiples de mateix usuari des de diferents 

direccions origen en un interval de temps curt. 

- Detecció d’accessos exitosos de diferents usuaris des de mateix origen. 

- Detecció d’accessos des d’orígens en llista negra. 

- Detecció de canvis de geolocalització. 

- Descàrrega massiva de dades. 

- Detecció des d’accessos remots a recursos no autoritzats. 

- Detecció d’intent d’explotació des d’accessos remots.    
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Per veure la importància de tenir un catàleg de regles de correlació viu 

observem de nou el cas de Mapfre, el primer pas per aconseguir entrar en la 

infraestructura per part dels atacants va ser aconseguir les credencials d’un 

treballador amb accés remot per poder teletreballar. Segons l’informe es va 

poder constatar que es van realitzar connexions des de diferents països. Així 

doncs, la implantació d’aquestes regles recomanades pel CERT haurien pogut 

detectar i alertar d’aquesta situació i haver pogut aturar l’atac, restablint 

contrasenyes de les credencials perdudes, en els primers passos de l’atacant. 
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6. Vigilància digital 
 
 
6.1 Més enllà de la organització 
 

L’objectiu d’aquest tipus de servei es monitoritzar, alertar i notificar davant 

d’atacs detectats a internet o la web profunda (deep web) que puguin tenir com 

objectiu a l’organització. Aquests tipus d’atac estan relacionats amb correus 

maliciosos dirigits (spear phishing), frau electrònic, suplantació d’imatge o 

programari maliciós dissenyat específicament contra l’organització. 

Els atacs solen replicar o clonar els portals de les organitzacions, fent ús de la 

imatge corporativa per confondre als usuaris o generant programari maliciós en 

funció de l’arquitectura o servidors utilitzats en l’organització, ja sigui en format 

escriptori o mòbil, amb la finalitat d’obtenir un guany econòmic, ja sigui per la 

venta de la informació obtinguda o per la petició de rescat per recuperar els 

sistemes o la informació. 

Com hem pogut veure en els exemples d’organitzacions afectades per atacs de 

segrest d’informació aquest tipus d’atacs cada vegada més es realitzen contra 

entitats amb certa reputació, per tant l’objectiu principal del servei de vigilància 

digital és aconseguir si es possible eliminar l’atac o, si més no, reduir al màxim 

el número potencial d’afectats i l’impacte mediàtic. 

     

6.2 Descripció del servei 
 

El primer que cal realitzar en aquest tipus de servei és definir l’abast, aquest sol 

incloure els dominis oficials, les comptes de xarxes socials d’usuaris clau o les 

aplicacions mòbils corporatives. 

Algunes de les funcionalitats d’aquest tipus de servei són: 

- Monitorització de pàgines web i de la dark web relacionades amb les 

filtracions de credencials. 

- Detecció i alerta de filtracions de credencials. 

- Detecció i alerta de possibles atacs detectats o activitats sospitoses 

contra l’organització. 

- Investigar alertes relacionades amb organitzacions del mateix sector. 

- Monitoritzar i alertar URL sospitoses o IP. 

- Monitoritzar i alertar de detecció d’abús de la imatge. 
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- Detecció de la creació de dominis relacionats o que busquen suplantar 

als originals relacionats amb possibles campanyes de phishing. 

- Alertes de comptes fraudulentes a xarxes socials. 

- Alertes relacionades amb l’accés a la xarxes socials de l’organització. 

- Detecció d’aplicacions falses en mercats d’aplicacions mòbils. 

 

Il·lustració 10 Monitorització de creació de dominis 

Per altre banda, aquets tipus de servei permeten en molts casos recuperar 

informació robada o recopilar informació relacionada amb els atacants 

necessària per les possibles denúncies policials, però especialment, permeten 

aplicar contramesures per evitar que els usuaris accedeixin als portals 

fraudulents o que siguin avisats reduint el temps d’exposició a l’atac.  

Aquest tipus de servei es sol recolzar en eines que analitzen dades de fonts 

obertes, publiques, anomenades també OSINT (Open Source Intelligence) 

procedents de foros, blogs, deep web, open data o xarxes socials i medis de 

comunicació. Algunes de les eines més conegudes són Maltego[21], 

TheHarvester[22], Recon-ng[23] o FOCA[24]. 

Una altre font molt important d’informació són els propis cercadors, fent 

cerques avançades o dorking de cercadors com Google i Bing es possible 

obtenir informació molt valuosa. En Google Hacking Database [25] podem 

trobar una recopilació de cerques avançades realitzades per hackers.  

A banda de Google i Bing, altres cercadors molt utilitzats per aquestes tasques 

són Shodan[26], aquest cercador permet buscar informació de servidors, 
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routers, o ports oberts relacionats amb dominis o IP i HaveIbeenPowned[27] 

que permet cercar credencials filtrades en atacs a grans empreses. 

Finalment, els SOCs fan ús de APIs o scripts personalitzats basats en la seva 

pròpia experiència per cercar filtracions en pàgines com Pastebin[28] o similars, 

molt utilitzades pels atacants o webs on es sol publicar evidències d’explotació 

de vulnerabilitats o foros i mercats de la deep web. 

Gràcies a aquesta ingent quantitat d’informació, els SOCs poden avançar-se 

als possibles atacs que pugui rebre una organització. 

Per un atacant, el més eficient sempre és aconseguir credencials de correus 

confiables per realitzar els phishings, per exemple d’empreses del sector. 

Especialment perillosos són els correus de proveïdors que permetrien els atacs 

MiTM amb fraus econòmics, interceptant correus i modificant comptes 

bancàries per exemple, un tipus de frau molt estès i difícil de detectar. 

Per saber quins correus serien confiables més enllà d’un correu intern es pot 

fer ús de tècniques OSINT per obtenir el màxim d’informació de l’objectiu, per 

exemple en el cas de la UOC es pot obtenir moltíssima informació pública a 

través de la seva contractació, perfil del contractant a 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ 

Un repàs de totes les adjudicacions i propers concursos permet obtenir certa 

informació molt valuosa pels atacants, com per exemple esquemes de xarxa, 

fabricants i proveïdors. Sabent que la universitat per exemple ha fet una 

compra de llicències d’antivirus McAfee Endpoint Threat Protection (ETP) 

l’atacant ja pot fer proves per verificar si el seu programari maliciós serà 

detectat o si l’ha de modificar, o utilitzar la informació dels proveïdors i dels 

productes per realitzar phishings molt dirigits tant a la UOC com cap als 

proveïdors o buscar exploits específics o usuaris per defecte per la tecnologia 

de l’organització: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/


39   

 
Il·lustració 11 Adjudicacions concurs públic 
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7. Pla d’auditoria tècnica 
 
7.1 Descripció del servei 
 

Un dels principals desafiaments que tenen les organitzacions en l’actualitat és 

protegir la seva informació, malauradament els atacants estan constantment 

cercant debilitats en els sistemes per guanyar-hi accés, aquests atacs es poden 

realitzar en qualsevol moment del dia i l’entorn canviant en els sistemes 

informàtics tampoc ajuda. Els atacants aprofitaran qualsevol error de seguretat 

per accedir. 

Per tant, cal realitzar periòdicament auditories de seguretat dels sistemes per  

verificar la seva protecció davant unes amenaces que van canviant 

contínuament de forma i que cada cop assoleixen major nivell de sofisticació. 

Així doncs, cal fer front a aquests canvis i actualitzacions dels sistemes de 

manera contínua per reduir la finestra d’exposició als atacants. 

Altrament, aquestes auditories han de permetre detectar tant les vulnerabilitats 

a atacs provinents de fora de la xarxa de la organització, com les que es puguin 

produir des de l’interior  i que puguin posar en perill la disponibilitat dels serveis 

i la seguretat de les dades. 

Les auditories tècniques o de pentesting (intrusió) intenten emular el rol dels 

usuaris maliciosos utilitzant les mateixes tècniques que fan servir amb l’objectiu 

de descobrir les possibles vulnerabilitats per tal d’anticipar-se a possibles 

riscos, identificar errors de seguretat, amb l’objectiu final de mitigar-los i 

corregir-los. 

Aquest tipus d’auditories de pentesting van més enllà d’un simple escaneig de 

vulnerabilitats automatitzat, ja que aquests només permeten avaluar la 

seguretat dels sistemes i el que es busca amb el pentesting és avaluar el model 

de seguretat com un conjunt. L’auditoria busca no només indicar errors de 

configuració o manca d’actualitzacions, si no que busca demostrar si aquestes 

són explotables per un atacant i que podria arribar a fer l’atacant. De fet, 

l’objectiu final d’aquest tipus d’auditoria hauria de ser sempre el d’aconseguir 

les credencials d’un administrador del domini. 

Per tant, aquest servei ha de permetre descobrir les vulnerabilitats presents en 

la infraestructura tecnològica de la organització, comprovar els efectes que 

l'explotació d'aquestes vulnerabilitats poden produir en les diferents dimensions 

de la seguretat de la informació - disponibilitat, integritat i confidencialitat-, 

documentar tant els riscos de la situació actual com les solucions a curt, mitjà i 

llarg termini i finalment també hauria d’incloure el suport en la implementació de 

les possibles solucions a les vulnerabilitats trobades. 
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Una auditoria sol tenir diferents fases, principalment: 

 
- Fase de reconeixement i descobriment de xarxes i sistemes. 

- Intrusió local: Fase d’explotació i post-explotació. Elevació de privilegis i 

desplaçament horitzontal i vertical 

- Intrusió de xarxa: Desplaçament entre màquines compromeses amb 

l’objectiu d’aconseguir ser administrador del domini. 

- Fuita d’informació i contrasenyes: Recopilació de totes les evidències.  

 

També cap la possibilitat que aquestes auditories es realitzen en diferents 

formats, anomenats: 

- Caixa negra: no es proporciona cap dada a l’equip auditor. 

- Caixa gris: es limita l’abast, es proporciona dades dels sistemes a 

auditar com per exemple els rangs d’IP. 

- Caixa blanca: es proporciona unes credencials d’usuari bàsic. 

 

Aquest tipus de serveis es solen prestar des d’un equip especialitzat del SOC 

diferent al que opera el servei de tal manera que es pot aprofitar l’auditoria 

també per validar els procediments de detecció d’alertes per part del SOC. Una 

alternativa que es fa servir habitualment és la de contractar aquest tipus de 

servei a una empresa diferent a la que gestioni el SOC de l’organització per tal 

de controlar totalment la informació que pugui tenir l’equip auditor. 

Independentment de qui acaba realitzant l’auditoria, s’hauria d’exigir que 

l’empresa encarregada expliqui la metodologia seguida i les certificacions que 

tenen els seus auditors. Algunes de les certificacions més reconegudes a nivell 

mundial són OSCP (Offensive Security Certified Professional) de Offensive 

Security, CEH  Certified Ethical Hacker de EC-Council o security+ de Comptia        

Finalment, també és recomanable que els resultats d’aquestes vulnerabilitats 

es documentin seguint l’estàndard CVE (Common Vulnerabilities and 

Exposures) i s’ajusti als nivells de risc que proporciona l’estàndard CVSS 

(Common Vulnerability Scoring System) i es mantingui un històric per poder 

explotar indicadors del servei, analitzar la evolució en la eficàcia de les 

auditories i les correccions realitzades o riscos assumits. 

 

7.2 Proposta de pla d’auditoria tècnica 
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L’auditoria de seguretat, especialment en organitzacions grans, s’hauria 

d’intentar afrontar com un procés de millora continua i no com una acció 

puntual. Quan hi ha una gran quantitat de sistemes a auditar es fa difícil de 

portar a terme ja que es possible que calgui dedicar molt recursos després als 

problemes o les vulnerabilitats trobades, per tant es proposa la realització de 

l’auditoria tècnica, que hauria d’anar inclosa en un Pla d’auditoria de seguretat 

més ampli on s’incloguin auditories de serveis específics o de certificació, al 

llarg d’un any. 

La proposta és que cada any es faci mínim una iteració a tots els sistemes amb 

l’objectiu de la detecció de noves vulnerabilitats o errors de seguretat. 

Evidentment, si l’abast a auditar no és tan ampli, també es pot plantejar la 

realització de vàries iteracions dins de l’any.  

Aquesta aproximació es basa en l’existència prèvia d’un pla d’aplicació de 

pegats de seguretat o d’actualitzacions robust i amb l’activació de serveis 

proporcionats des del SOC com el de detecció de publicació de vulnerabilitats 

dels sistemes monitoritzats que ja s’ha comentat anteriorment o fins i tot d’un 

anàlisi de vulnerabilitats continu en el temps. 

Per tant, més enllà de possibles vulnerabilitats noves, detectades en el moment 

de la seva publicació pel SOC i corregides teòricament dins del pla de pegats, 

el que es busca és corregir possibles errors de configuració que permetin a 

l’atacant accedir als sistemes més crítics de la organització.  

La perillositat dels errors detectats marcarà també la seva correcció, en alguns 

casos seran fàcils de corregir mentre que en altres casos no ho seran tant i fins 

i tot en alguns casos serà un risc que caldrà assumir, per exemple en alguns 

sistemes obsolets. En tot cas, el coneixement de l’existència d’aquests errors o 

configuracions insegures, ens ha de permetre aplicar correccions o mitigacions 

un cop detectades en cada iteració de les auditories. 

Altrament, aquestes auditories s’haurien d’aprofitar com a exercicis pràctics per 

part del SOC i dels departaments TIC per comprovar el correcte funcionament 

dels diferents procediments de detecció d’alertes, és per això que es proposa 

no notificar a tots els equips de l’existència d’aquestes auditories per simular 

amb més realitat als atacants. 

Finalment, es proposa començar per l’auditoria externa, des d’on inicialment es 

realitzaran els atacs, tot i que és totalment vàlid iniciar l’auditoria per la xarxa 

interna, aquesta seria una aproximació semblant a la de threat hunting on 

s’assumeix que l’atacant ja te accés i viu dins de la xarxa i per tant cal auditar 

primer aquests sistemes. Totes dues aproximacions tenen els seus pros i 

contres. 
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7.2.1 Auditoria de seguretat externa 
 

En aquest cas caldrà realitzar un test d’intrusió a tot el rang d’adreces 

públiques de l’organització, tots els serveis publicats, especialment totes les 

pàgines web. 

L’auditoria de seguretat externa es realitzarà des de dependències de 

l’empresa que presta els serveis de SOC (o empresa alternativa) i, de manera 

coordinada, amb els tècnics de la organització. Aquesta auditoria es realitzarà 

en el format de “caixa negre”, és a dir, sense informació prèvia ni credencials 

d’usuari, i intentarà recopilar informació, comprovar els diferents sistemes 

d’autenticació implementats, comprovar l’ús que es fa de la gestió de les 

sessions i com les aplicacions gestionen la validació de les dades (injeccions 

de codi). 

 

7.2.2 Auditoria de seguretat interna 
 

En aquest cas caldrà realitzar un test d’intrusió a tot el rang d’adreces de 

servidors interns, especialment en aquells sistemes clau, controladors de 

domini, sistemes de còpies, base de dades o ERP. Tot i això, cal tenir present 

que qualsevol sistema pot ser utilitzat per arribar a l’objectiu final. 

Altrament, caldrà auditar altres sistemes interns com poden ser tots els SSID 

publicats en les xarxes Wifi, impressores, punts de connexió de xarxa i la 

maqueta dels PC si existeix així com l’accés als CPD o a les oficines. 

L’auditoria de seguretat interna es realitzarà des de dependències de la 

organització i de manera coordinada amb els seus tècnics. Aquesta auditoria es 

realitzarà tant en el format de “caixa negre”, és a dir, sense informació prèvia ni 

credencials d’usuari, com en el format “caixa blanca”, en el que es 

proporcionaran unes credencials vàlides, i s’intentarà recopilar informació, 

comprovar els diferents sistemes d’autenticació implementats, comprovar l’ús 

que es fa de la gestió de les sessions i com les aplicacions gestionen la 

validació de les dades (injeccions de codi). 

En aquesta auditoria també caldrà, en format “caixa blanca”, auditar el sistema 

de teletreball, en aquest cas des de les dependències del SOC, s’auditarà tot el 

que pot arribar a fer un usuari amb privilegis mínims connectat en teletreball, ja 

sigui en equip d’organització o en equip personal, depenent de la política 

aplicada o l’existència o no d’un doble factor de validació. 
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7.2.3 Suport a la solució dels problemes detectats 
 
 

Tal com s’ha comentat, a mesura que es va realitzant l’auditoria, el SOC hauria 

d’oferir suport i assessorament en les accions necessàries per solucionar els 

problemes i vulnerabilitats detectades. Una opció vàlida també seria la de 

contractar una borsa d’hores mensuals presencials per donar aquest suport i 

assessorament en la correcció de problemes o noves configuracions.   

Més enllà d’això, existeixen multitud de guies per tal de corregir aquests 

possibles errors de configuració i bastionar els sistemes com les ofertes pels 

propis fabricants, les guies STIC[7] del CCN-CERT, les benchmarks de CIS[8] 

Center for Internet Security o les de OWASP[9] que tenen l’objectiu de millorar 

el grau de ciberseguretat a les organitzacions.  

 

7.3 Auditoria tècnica / Taxonomia d’un atac 
 

Els auditors de seguretat per tal de realitzar la seva feina fan ús de programari i 

procediments similars als utilitzats pels atacants, per tant una auditoria 

correctament realitzada ha de ser sempre una font clau d’informació de la 

situació de la xarxa de la organització i els equips d’informàtica haurien d’estar 

familiaritzats amb algunes de les eines que es fan servir i quins procediments 

segueixen els atacants. 

Existeixen distribucions Linux dedicades a aquesta finalitat que agrupen 

multitud d’eines per facilitar la tasca d’auditoria com poden ser Kali Linux[10], 

Backbox[11], ArchSrike[12] o ParrotOS[13]. També, existeixen a internet 

multitud de pàgines web amb exploits o eines que els recopilen i permeten 

executar-los com Metasploit [14], i instruccions de com fer-los servir, per 

aprofitar-se de les vulnerabilitats o errors i guanyar accés o provocar un 

comportament no desitjat en un programari. 

Una de les principals font de coneixement al respecte és la llista CAPEC 

(Common Attack Pattern Enumeration and Classification) de Mitre[38], aquesta 

llista proveeix patrons d’atac coneguts i utilitzats pels atacants i te l’objectiu de 

millorar la formació en seguretat dels professionals. 

Altrament, en l’actualitat una de les eines més utilitzades pels atacants i que ja 

s’ha convertit pràcticament en estàndard dels ciberdelinqüents és Cobalt 

Strike[35]. Aquesta eina destinada originàriament a simulacions d’atacs per 

Red Teams s’ha convertit en una de les preferides dins del cibercrim i no és 

difícil trobar-ne còpies il·legals a internet. 
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Exposem a continuació una possible auditoria / atac amb algunes de les 

tècniques més utilitzades en dominis Windows a mode d’exemple, però tal com 

s’ha comentat, només és una de les moltíssimes possibilitats que pot provar un 

atacant per guanyar accés: 

L’auditor, com un atacant que ha guanyat accés a la xarxa amb una connexió 

VPN i credencials aconseguides mitjançant un phishing, el primer que realitzarà 

serà capturar trànsit de la xarxa amb un snnifer com Wireshark[15] per 

identificar el trànsit que passa per la targeta de xarxa, aquest permetrà obtenir 

xarxes i servidors accessibles des de la connexió. Amb aquestes dades serà 

possible obtenir ràpidament quin és el domini principal (arbre) i alguns dels 

dominis que el composen. 

Una vegada identificats els controladors de domini és possible mitjançant eines 

d’escaneig SMB com RunFinger.py de Responder[16] obtenir més informació 

de la configuració del domini i poder realitzar atacs com SMB Relay Attack[17] 

que són atacs del tipus Man In the Middle (atac intermediari) a servidors que no 

tenen SMB Signing. 

Dins del trànsit capturat es pot analitzar l’existència de protocols com LLMNR 

(Link-Local Multicast Name Resolution, protocol de resolució de noms de 

multidifusió de vincle local) o NBT-NS (NetBIOS Name Service) que es solen 

fer servir per resolució de noms a banda del protocol DNS i que estan molt 

estesos en les organitzacions.  En la resposta d’aquests protocols és possible 

obtenir el hash dels usuaris[18]. A partir d’aquí ja és possible explotar aquesta 

vulnerabilitat de dues maneres, intentar trencar els hashes obtinguts dels 

usuaris localment amb eines específiques o reutilitzar el hash per accedir 

directament als servidors. 

Evitar aquest tipus d’atac passa per desactivar aquests serveis així com la 

cerca de Proxy WPAD: 

- Desactivar LLMNR en gpedit.msc: 

Anar a Política Local -> Configuració -> plantilles administratives -> Xarxa -> 

Client DNS i canviar “Turn Off multicast Name Resolution” a “Enabled”  

- Desactivar NetBIOS Name Service, a l’adaptador de xarxa: 

Clic dret -> Propietats -> doble clic “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> 

Avançats i WINS -> Desactivar NetBIOS over TCP/IP  

- Desactivar WPAD:    

 Panell de control -> Network and Internet -> Internet Options  

 Propietats d’Internet -> connexions -> Configuració de LAN  

 Desactivar “Detectar la configuració automàticament”  
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Seguint amb l’atac i paral·lelament, un escaneig a la xarxa permetrà obtenir un 

llistat de servidors accessibles dels quals es podrà extreure la versió del 

sistema operatiu, qualsevol equip no actualitzat és sensible a un atac i 

especialment, tots aquells que ja han deixat de ser suportats pels propis 

fabricants. Tots aquests equips són molt fàcils d’atacar, per exemple un dels 

principals atacs a aquest tipus de sistema operatiu obsolet és Bluekeep[19] que 

aprofita una vulnerabilitat en Remote Desktop Services de Windows. 

Podem obtenir la versió del sistema operatiu i si aquest és vulnerable a aquest 
atac directament amb nmap:  
 

nmap -sV --script=rdp-vuln-ms12-020 -p 3389 <target> 

 

Ja sigui per explotació de vulnerabilitat o per aconseguir validar-se amb el hash 

capturat, un cop es guanya accés a un servidor es revisa tot el que pugui servir 

per continuar amb l’atac, per exemple, es revisa la connexió a internet, per si 

cal descarregar programari (https://github.com o https://www.exploit-db.com)  o 

fer connexions amb servidors de Command and Control.  

Per tal de no perdre l’accés a la infraestructura i guanyar persistència, per canvi 

de contrasenya de l’usuari VPN per exemple, els atacants fan servir eines de 

control remot com Connectwise control[36] o Anydesk[37]. 

També es pot revisar si aquest servidor permet accedir a un servidor no 

vulnerable o del que no es te cap usuari per entrar, simplement perquè manté 

una relació de confiança perquè confia amb les claus SSH del servidor vulnerat 

per exemple. 

En aquest equip vulnerat també serà possible obtenir els hashes de l’arxiu 

SAM, que és l’arxiu que conté les credencials locals del sistema. Segons la 

política de contrasenyes de la organització, si no te implantat una política de 

contrasenyes locals on no es repeteixin les contrasenyes dels administradors 

locals, es molt probable que aquests hashes es puguin fer servir per guanyar 

accés a d’altres equips. 

En tots els equips validats com administrador locals es pot fer un debug 

mitjançant un dump del procés LSASS (lsass.exe) que permetrà llistar usuaris 

de domini i els seus hashes. 

Un altre atac molt habitual és l’atac contra Kerberos, amb eines com 

GetUserSPNs de impacket és possible obtenir tiquets de Kerberos de SPN si ja 

tenim algun usuari del domini: 

getuserspns.py domini/user:password -request 

https://github.com/
https://www.exploit-db.com/
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Amb possessió del tiquet ja es pot comprovar si es pot craquejar per força bruta 

amb algun eina com hashcat i diccionaris de contrasenyes que podem trobar a 

internet com kaonashy o rockyou 

hashcat –m “codificació tiquet” “tiquet” rockyou.txt 

Una vegada amb possessió d’usuaris de domini i mitjançant protocol RDP es 

pot comprovar si aquest permet fer consultes als controladors de domini de 

manera anònima, NULL session, per tal de saber a quins grups de domini 

pertanyen els usuaris o si són administradors de domini.  

En servidors Linux, una altre via que pot fer servir un auditor/atacant per obtenir 

informació és la de revisar l’historial de la terminal amb la comanda history, es 

poden trobar usuaris i credencials fetes servir si no s’ha configurat o fet escapat 

correctament. 

En el moment que l’atacant troba un hash d’administrador de domini, ja és 

possible fer un pass the hash [20] per validar-se als controladors de domini i 

guanyar el control total a la xarxa. Típicament, arribats a aquest punt l’auditor 

pot fer fins i tot una revisió total de les contrasenyes utilitzades pels usuaris del 

domini i fer un atac per diccionari per llistar les contrasenyes més utilitzades i 

comprovar així si la política de contrasenyes de la organització és robusta. 

Com es pot observar, l’auditor ha seguit tots els passos que segueixen els 

atacants, aquest procés pot trigar dies i totes les seves accions han anat 

deixant un rastre a la xarxa, d’aquí de la importància d’una política de bastionat 

dels equips i de la monitorització per detectar el més aviat possible aquests 

passos. 

Tal com hem vist en l’exemple de Mapfre, en aquest punt, l’atacant descarrega 

un programari maliciós basat en qualsevol de les famílies de ransomware més 

conegudes però modificat i adaptat per la organització, el desplega en tots els 

servidors i l’executa quan vol perquè te el control total o simplement exfiltra tota 

la informació susceptible de ser venuda. 

Una vegada realitzat l’atac, l’organització tindrà una nota de rescat amb les 

instruccions a seguir per obtenir la clau de xifratge i recuperar els seus 

sistemes. Un exemple seria el del ransomware Hive que ha impactat ja en 

vàries organitzacions, entre elles MediaMarkt, en el moment de redactar aquest 

document els enllaços del rescat encara estan actius a la xarxa Tor: 
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Il·lustració 12 Hive MediaMarkt 

http://hiveleakdbtnp76ulyhi52eag6c6tyc3xw7ez7iqy6wc34gd2nekazyd.onion/ 

En la nota de rescat, cada organització rep un usuari i contrasenya per poder 

validar-se a un portal que dona accés a un chat en viu on es donaran les 

instruccions a seguir si es vol recuperar el sistema o on les empreses poden 

negociar els preus del rescat. 

 

 

Il·lustració 13 Chat Hive 

http://hivecust6vhekztbqgdnkks64ucehqacge3dij3gyrrpdp57zoq3ooqd.onion/ 

 

   

http://hiveleakdbtnp76ulyhi52eag6c6tyc3xw7ez7iqy6wc34gd2nekazyd.onion/
http://hivecust6vhekztbqgdnkks64ucehqacge3dij3gyrrpdp57zoq3ooqd.onion/
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I tota aquesta cadena, simplement, s’ha iniciat perquè un usuari sense adonar-

se va perdre les credencials d’accés al clicar un enllaç que venia en un 

phishing i va omplir un formulari amb les seves dades. 
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8. Pla de conscienciació 
 

8.1 L’usuari la baula més dèbil 
 
 

Els atacants estudien el comportament dels usuaris per realitzar els atacs, 

anomenats d’enginyeria social, amb l’objectiu que l’usuari reveli informació 

personal, credencials d’accés, o que permetin l’accés als seus dispositius amb 

la instal·lació de programari maliciós. 

Existeixen diferents atacs d’enginyeria social com el phishing (amb correu), el 

vishing (amb trucada telefònica) o l’smishing (amb SMS com canal utilitzat) la 

gran majoria de vegades associats a enllaços URL maliciosos. Aquests 

enllaços són els encarregats de redirigir als usuaris cap a formularis per 

introduir credencials o per descarregar fitxers d’internet. 

Existeixen multitud de maneres de crear correus fraudulents amb enllaços a 

formularis per obtenir-ne les credencials dels usuaris. Una de les més habituals 

és la de clonar la pàgina original per enganyar als usuaris. 

En aquest cas farem servir httrack per clonar el portal de validació de la UOC: 

 

Il·lustració 14 Clonació portal login UOC 

Resultat obtingut: 
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Il·lustració 15 UOC clonada 

A partir d’aquí ja podríem allotjar-la en un servidor públic per fer-la accessible a 

tothom i començar a capturar les credencials que s’introdueixin al formulari, 

programant-lo directament o fent-ne ús de eines específiques com blackeye o 

ngrok: 

┌──(kali㉿kali)-[~] 

└─$ sudo git clone https://github.com/cloudwafs/blackeye-1             128 ⨯ 

Clonando en 'blackeye-1'... 

remote: Enumerating objects: 352, done. 

remote: Total 352 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 352 

Recibiendo objetos: 100% (352/352), 8.00 MiB | 3.06 MiB/s, listo. 

Resolviendo deltas: 100% (96/96), listo. 
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Il·lustració 16 Credencials robades 

 
Existeixen diferents possibilitats d’on publicar aquest formulari, és molt habitual 

publicar els formularis en servidors web compromesos prèviament, però serveis 

com cognitoform.com, formbuilder.online o weebly.com són molt populars i 

permeten afegir noms semblants (homògrafs) al domini per tal de confondre als 

usuaris, especialment si l’accés s’ha realitzat des d’un dispositiu mòbil, per 

exemple cv.uoc.edu.weebly.com.  

Una altre manera de confondre als usuaris és l’ús de la codificació PunyCode 

en el nom DNS, aquesta codificació es fa servir per convertir paraules que no 

es poden escriure en ASCII i que els navegadors poden traduir 

automàticament, per exemple υος.εδυ (grec antic) codificat com xn--0xagh.xn--

pxab3c o цос.еьц (ciríl·lic) codificat com xn--n1agn.xn--e1a8ar. L’atacant també 

pot recórrer a crear dominis amb noms semblants que estiguin disponibles com 

uoc.com.es, lauoc.com o miuoc.com.  

Una vegada donats d’alta, fins i tot amb certificat per https, s’afegeixen en la 

etiqueta <a href> del link del phishing, mentre que a l’usuari se li mostra un 

enllaç lícit, quan l’usuari clica l’enllaç va a parar a la web maliciosa i es fàcil que 

no s’adoni que no està en la original si no entra a revisar els paràmetres del 

certificat per exemple.  
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Altrament, si el que busca el phishing és infectar, és a dir que l’usuari 

descarregui un programari en el seu equip, aquest programari també pot 

incloure un keylogger per obtenir credencials, es poden fer ús d’enllaços 

compartits de dropbox.com, google drive i especialment wetransfer.com que 

acostumen a confondre molt als usuaris. 

Wetransfer envia directament el correu, per tant l’usuari segurament el donarà 

per bo d’entrada i tot i que cal afegir-ne un correu, la possibilitat d’editar el Títol 

i el missatge permet introduir més informació per fer picar a l’usuari, per 

exemple indicant en el títol una persona coneguda de la organització o fent 

referències directes: “Tal com m’ha comentat XXXXX et faig arribar el 

document per aquí” 

Per enviar el phishing l’atacant ha de fer ús d’un correu que no sigui rastrejable 

o encara més eficient, realitzar l’enviament des d’un correu aconseguit en 

campanyes prèvies. És fàcil obtenir-ne un correu ràpidament sense la 

necessitat de donar-se d’alta en cap servei, per exemple des de 

http://guerrillamail.com o https://www.throwawaymail.com/en per rebre: 

 

 

Il·lustració 17 Creació de correu enviament 

O enviar des de http://www.sendanonymousemail.net/ 

 

http://guerrillamail.com/
https://www.throwawaymail.com/en
http://www.sendanonymousemail.net/
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Il·lustració 18 Enviar mail anònim 

 

Una alternativa a l’enviament de correu tal com ja s’ha comentat és el smishing, 

phishing realitzat amb SMS com a canal per fer l’enviament de la URL 

maliciosa, obtenint prèviament el telèfon de la víctima gràcies a les cerques en 

xarxes socials o al directori de la empresa. 

Es possible realitzar enviaments de SMS de manera anònima des de internet, 

pàgines com per exemple textnow.com, globfone.com o receiveasms.com 

permeten fer aquestes accions. 

 

Il·lustració 19 SMS des d'internet 

 

Finalment, també és possible directament suplantar la identitat d’una persona 

concreta directament obtenint el màxim d’informació de serveis lícits per fer 
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l’alta en algun servei nou amb aquelles dades. Existeixen serveis a internet que 

permeten analitzar l’ús d’un username en multitud de serveis, per exemple 

namechk.com 

 

 

Il·lustració 20 Usernames disponibles 

  

Alguns d’aquests serveis permeten l’enviament de correu, per tant aquesta 

suplantació permetrà a l’atacant fer-se passar per una persona confiable i com 

la víctima veurà el mateix patró d’username pot fer que piqui molt fàcilment. 

Com veiem, els usuaris estan sols davant d’aquests atacs i malgrat tots els 

esforços tècnics que pugui afegir l’organització, els fabricants de tallafocs 

antispam solen publicitar que els seus equips tenen nivells de detecció 

superiors al 90%, al final tot depèn de si l’usuari fa clic a l’enllaç o no, aquesta 

petita acció desencadena tot el procés, si l’engranatge i ecosistema de 

seguretat funciona, amb sort, serà detectat en algun punt de la cadena 

(tallafocs de correu, antivirus del dispositiu, EDR si existeix, tallafocs perimetral, 

control de navegació o SIEM) però que passa si l’accés es realitza des del seu 

dispositiu personal o l’usuari no es conscient i clica tots els enllaços que li 
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arriben i que no s’han aconseguit filtrar? Tard o d’hora l’atacant obtindrà el que 

busca. 

Com hem vist, en molts casos, els usuaris tenen la clau per evitar l’entrada dels 

atacs, cal doncs que la organització faci esforços en fomentar la cultura de la 

ciberseguretat entre els seus treballadors, no només entre el personal no tècnic 

si no que caldrà fer plans específics pel personal tècnic també, ja que aquests 

encara tenen credencials més valuoses.  

Una manera de coordinar aquesta implantació de cultura de ciberseguretat és a 

través de la realització d’un pla de conscienciació continu en el temps en la 

matèria, aquest pla pot estar coordinat per l’equip de recursos humans, però 

preferiblement hauria d’estar liderat per l’equip de seguretat i recolzat en el 

SOC per tal d’aconseguir els objectius finals, augmentar l’apoderament de 

l’usuari. 

8.2 Sessió a usuaris.  
 
 

Es proposa la realització d’almenys quatre sessions anuals d’una durada de 2 

hores sobre ciberamenaces actuals i les bones pràctiques que cal realitzar per 

reduir el risc. La sessió anirà dirigida a usuaris finals dels sistemes informàtics 

de la organització i, per tant, tractarà temes com: 

- Gestió de contrasenyes: Com generar-ne contrasenyes robustes i 

segures i com protegir-les 

- Correu maliciós: Què són el correu SPAM, els phishings i especialment 

els phishings dirigits o spear phsihing, com detectar-los i combatre’l.  

- Programari maliciós o malware: Com ens infectem, quins canals fan 

servir, què busquen i com combatre’l especialment el programari de 

segrest d’informació o ransomware. 

- Dispositius mòbils: quin ús fer-ne i els perills associats com les apps 

malicioses o l’escaneig de QR. 

- Xarxes socials: quin ús fer-ne i els perills associats relacionats amb la 

privacitat. 

- Missatgeria instantània: quin ús fer-ne i els perills associats com les fake 

news o enganys. 

- Navegació segura: com saber si una web és segura, diferències entre 

http i https o l’ús de les cookies. 

- Xarxes wifi: ús de les connexions de manera segura, com i quan 

connectar a xarxes wifi o l’ús de VPN. 
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- Bones pràctiques al lloc de treball a l’oficina i el teletreball. 

Existeix moltíssima informació a internet però no tots els usuaris són conscients 

d’aquests perills, una gran ajuda per dur aquesta conscienciació entre els 

treballadors és el kit de conscienciació [30] que proporciona de manera gratuïta 

per totes les empreses INCIBE. En aquest kit es proporcionen materials gràfics 

-díptics, tríptics i pòsters amb consells- materials per realitzar sessions 

formatives en format text i presentacions amb tests d’avaluació i fins i tot atacs 

dirigits controlats per avaluar el nivell de ciberseguretat dels treballadors. 

    

8.3 Sessió a tècnics informàtics.  
 
Una sessió anual d’una durada de 2 a 3 hores sobre ciberamenaces actuals i 

les bones pràctiques que cal realitzar per reduir el risc. La sessió anirà dirigida 

a personal tècnic dels diferents departaments d’informàtica i, per tant, entrarà 

en temes de programació de planes web, configuració de dispositius o 

polítiques de seguretat.  

Un bon punt d’inici per preparar aquestes sessions podria ser la informació 

recollida en el Top 10 d’OWASP[31]. Aquesta llista inclou amb detall els deu 

riscos més importants en aplicacions web, segons aquesta organització, detalls 

de cadascun d’ells, exemples i com prevenir-los, concretament en la llista de 

2021 els deu riscos més importants són: 

1. Pèrdua de control d’accés. 

2. Exposició de dades sensibles, relacionades amb falles de criptografia. 

3. Injeccions. 

4. Disseny insegur. 

5. Configuració de seguretat incorrecta. 

6. Components amb vulnerabilitats o fora de suport. 

7. Pèrdues d’autenticació 

8. Errors en la integritat de programari o dades. 

9. Errors en el procés de logging o de monitorització. 

10. SSRF (Server Side Request Forgery)   

 

En mols casos aquests riscos es poden extrapolar a altres tecnologies ja que 

aquesta formació estarà condicionada pel tipus d’empresa i les tecnologies que 

fa servir. 
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8.4 Formació específica equips de seguretat. 
 
 

Més enllà de la formació proposada, es fa necessari també incloure formació 

molt més específica per aquells tècnics relacionats amb la ciberseguretat, que 

formen part o interactuen amb el SOC. Aquesta formació també pot incloure 

tècnics d’altres departaments d’informàtica com sistemes o operadors que 

gestionen els CPD i les còpies de seguretat, l’objectiu final d’aquesta formació 

és la de incrementar el coneixement en la resposta a incidents de seguretat. 

Es proposa realitzar almenys 4 sessions a l’any relacionades amb la gestió 

d’incidents de seguretat, alguns dels temes a tractar en aquestes sessions 

serien: 

- Revisió i anàlisi d’amenaces, atacs o incidents de seguretat ocorreguts 

durant l’any, especialment aquells relacionats amb empreses del sector. 

- Revisió de protocols de resposta a incidents de l’organització i propostes 

de millora. 

- Anàlisi dels incidents o atacs reals soferts per l’organització i propostes 

de millora. 

- Revisió de metodologies, bones pràctiques, guies o publicacions sobre 

les novetats en prevenció i resposta a incidents. 

- Revisió d’estàndards i normatives aplicables a l’organització. 

- Estudiar propostes de Forensic Readiness per preparar processos, 

tecnologies i productes per aconseguir un entorn preparat per fer anàlisi 

forense de manera àgil i eficient. 

 

Altrament, es proposa que una de les quatre sessions es dediqui a fer 

simulacions i pràctiques d’incidents per avaluar la resposta dels equips 

implicats i que es pot incorporar com a millora del Pla de disaster recovery. 

 

8.5 Campanya de phishing controlat.  
 

Si sabem que el phishing és un dels vectors més utilitzats pels atacants per 

intentar guanyar accés als sistemes de les organitzacions, per què no entrenem 

als propis usuaris perquè els puguin detectar? 
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Existeixen multitud de possibilitats per realitzar campanyes d’enviament de 

correus maliciosos de manera controlada per acostumar als treballadors a 

detectar-los i a notificar-los, ja sigui amb programari específic o amb 

desenvolupaments fets a mida, es proposa la realització de quatre campanyes 

anuals d’enviament de correu maliciós (phishing), si l’organització és molt gran 

dividint per el total de treballadors per fer una iteració anual o si no es gran per 

fer-ne vàries durant l’any, que serviran per analitzar la resposta dels 

treballadors i millorar així la conscienciació.  

Una campanya ha d’incloure: 

- Definició de la campanya: destinataris, missatge, terminis, etc. 

- Enviament de correu. 

- Informe amb l’anàlisi de les respostes i la comparativa entre campanyes. 

- Recull de dades en format electrònic que permeti l’anàlisi estadístic. 

 

Paral·lelament a la campanya, caldrà notificar als usuaris els canals on poder 

notificar la detecció dels phishings, ja sigui per telèfon, correu electrònic dedicat 

o desplegant un botó en els clients de correu com tenen alguns fabricants per 

tal d’anar recollint dades de la detecció, un sistema de puntuació o premis de 

l’estil als aplicat en la gamificació pot motivar als usuaris. 

Altrament, tots aquells que piquin durant les campanyes s’haurien de redirigir a 

petites píndoles formatives, un vídeo o petit text explicatiu, del risc que hagués 

suposat si aquell correu o enllaç fos realment maliciós.  

L’històric de totes aquestes dades recollides en les diferents campanyes 

permetrà anar visualitzant el grau de detecció de la organització i la seva 

evolució al llarg de l’any així com si el pla de conscienciació està sent efectiu o 

cal fer correccions. 
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9. Conclusions 
 
 
Fa anys que em dedico professionalment al sector de la ciberseguretat, tinc 

contactes amb diferents actors del sector -empreses i professionals- i tinc 

experiència en gestionar serveis de SOC i en la resolució d’incidents de 

seguretat.  

En base a totes les recomanacions de les agències de seguretat i al meu propi 

coneixement he volgut plantejar un treball que aglutinés els serveis més 

importants relacionats amb la millora en seguretat oferts des d’un SOC, ja sigui 

en un model as a Service  o un model híbrid, que fos fàcil d’entendre, 

relacionant-lo amb casos reals d’atacs patits per empreses properes, i que 

servís com a introducció a tot aquell lector que s’apropa a un sector cada 

vegada amb més repercussió, més pressupost però que malauradament no te 

prou professionals per cobrir totes les necessitats. 

Com es pot veure en aquest document, la ciberseguretat és una especialitat 

molt amplia i requereix de molta especialització i formació continua, aquest 

document pot servir com a base de coneixement perquè després qualsevol 

lector es pugui interessar i aprofundir en qualsevol dels temes tractats molt més 

en detall.  

Personalment, la realització d’aquest document m’ha permès seure i pensar en 

tots aquells serveis relacionats que s’han anat incorporant en el dia a dia dins 

del sector de la ciberseguretat i poder plasmar en un únic document, a mode de 

catàleg de serveis, la seva descripció així com la importància que tenen, i per 

què les empreses que encara no els tenen els haurien de començar a 

incorporar.   

En quant a la realització del treball, al tractar-se d’un projecte completament 

documental s’ha pogut seguir tota la planificació tal com s’havia previst. 

Els objectius inicials, estudiar l’estat de la ciberseguretat en l’actualitat, analitzar 

les mesures per establir mecanismes de monitorització i resposta als incidents 

de ciberseguretat dins d’una organització, analitzar quins són els sistemes clau 

a monitoritzar i auditar, estudiar la implantació i l’operació de serveis de 

ciberseguretat a través d’un SOC, crear un catàleg de regles de correlació i 

crear un pla anual d’auditories tècniques dels sistemes d’informació s’han 

assolit, és veritat però, que en molts casos de manera genèrica, malgrat això, 

aquesta era la primera intenció, que la informació continguda en aquest treball 

fos extrapolable a qualsevol tipus d’empresa. 

En tot cas, alguns dels temes tractats es podrien haver ampliat molt més si el 

treball s’hagués enfocat en una empresa en particular, de fet, crear un catàleg 
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de regles de correlació o un pla d’auditoria específic per a una empresa 

haguessin donat per realitzar un treball individual per cadascun d’ells entrant en 

molt detall i és una de les possibles línies de treball futur, explicar el pas a pas 

de com anar configurant les diferents fonts de logs per enviar-los a un SIEM per 

exemple de codi obert com AlienVault OSSIM o ElasticSearch, fer  l’adaptació 

dels logs i crear les regles i alertes presentades en aquest document. 

Altrament, es podria haver realitzat una auditoria sobre un sistema vulnerable, 

muntant màquines virtuals en laboratori, per mostrar el pas a pas explicat en 

aquest treball o mostrar com es realitza una auditoria o una campanya concreta 

de phishing controlat dins d’una empresa real, anonimitzant resultats. 

En tot cas, no era l’objectiu del present document, que volia ser la base de tots 

aquells serveis de ciberseguretat que es poden prestar des d’un SOC, entrar en 

molt més detall es planteja com a proposta de futur, així com possibles nous 

serveis que s’aniran incorporant i que ja hi ha empreses més madures que els 

tenen implantats com poden ser el threat hunting o la realització d’exercicis 

amb red team (emulant als atacants), blue team (seguretat defensiva) i purple 

team (cooperació entre els altres dos equips) en un sector com la 

ciberseguretat que està en constant evolució.    
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10. Glossari 
 
SOC (Security operations center): Centre des d’on es monitoritza, analitza, 

detecta i resolt qualsevol incident de seguretat que pugui patir una organització. 

CPD (Centre de Procés de Dades): Centres on s’ubiquen els servidors i equips 

de comunicació principals d’una organització. 

CSIRT (Computer Security Incident Response Team): Equip que proporciona 

serveis de resposta a incidents a víctimes d’atacs informàtics, publica alertes 

relatives a amenaces i vulnerabilitats i ofereix guies de configuració segura dels 

sistemes. 

CERT ( Computer Emergency Response Team): Equivalent a CERT. 

SIEM (Security Information and Event Management): Sistema de seguretat on 

es centralitzen els esdeveniments produïts en els actius principals de 

l’organització permetent detectar i generar alertes segons les regles de 

correlació aplicades.  

TOR (The Onion Router): Xarxa de comunicacions distribuïda sobre internet 

que permet l’anonimat dels seus usuaris. 

VPN (Virtual Private Network): Tecnologia de xarxa que permet estendre la 

xarxa local sobre internet de manera segura. 

UEBA (User and Entity behavior analítics): Anàlisi del comportament dels 

usuaris per detectar riscos. 

EDR (Endpoint Detection and Response): Sistema de protecció i resposta en 

equips combinant funcionalitats d’antivirus tradicional amb eines de 

monitorització i intel·ligència artificial. 

IOC (Indicator of Compromise): Indicadors de compromís, tota aquella 

informació rellevant en incidents de seguretat. 

FTP  (File Transfer Protocol): Protocol de transferència de fitxers basat en 

client-servidor. 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Protocol que permet l’accés a 

un servei de directori.  

SSH (Secure Shell): Protocol o programa que permet l’accés remot a un equip. 

RDP (Remote Desktop Protocol): Protocol o programa que permet l’accés 

remot a un equip. 

DoS (Denial-of-service): Atac basat en denegar un servei realitzant peticions 

per sobre del que pot suportar. 
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NTP (Network Time Protocol): Protocol per sincronitzar rellotge. 

C&C (Command and Control): Servidors utilitzats per controlar programari 

maliciós.  

WAF (Web Application Firewall): Tallafocs específic per aplicacions web.  

IPS (Intrusion Prevention System): Sistema encarregat de protegir equips 

informàtics d’atacs. 

OSINT (Open Source Intelligence) : metodologia per obtenir informació, 

analitzar i prendre decisions sobre dades que es troben obertes a internet. 

API (Application Programming Interface): Funcions i procediments que 

ofereixen els sistemes perquè altres sistemes puguin interactuar amb ells. 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures): Llista de vulnerabilitats 

conegudes.  

CVSS (Common Vulnerability Scoring System): Estàndard utilitzat per 

classificar les vulnerabilitats segons el seu grau d’impacte. 

SSID (Service Set Identifier): Identificador d’una xarxa wifi. 

SMB (Server Message Block): Protocol utilitzat per Microsoft per compartir 

entre d’altres fitxers i impressores. 

LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution): Protocol per fer resolucions de 

noms dins d’una xarxa sense fer us de DNS. 

NBT-NS (NetBIOS Name Service): Protocol per fer resolucions de noms dins 

d’una xarxa sense fer us de DNS. 
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