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Resumo 

Ataques Fulminantes em Sistemas Operativos de base Debian Linux 

Este estudo tem como foco a análise de sistemas operativos Debian Linux e a identificação dos 

seus tipos de ficheiros. Não existem soluções de captura de informação, de forma silenciosa, 

eficiente e de baixo custo, em Sistemas Operativos Debian Linux. Logo, existe a possibilidade de 

desenvolver uma solução de recolha rápida e silenciosa dessa informação. 

 A investigação tem como objetivo identificar as diversas distribuições Debian Linux existentes e 

os seus diferentes tipos de Kernels, analisar os diferentes tipos de ficheiros e diretorias, bem 

como os seus diferentes níveis de acesso e promover uma recolha rápida e silenciosa dos 

diversos tipos de ficheiros existentes nos referidos sistemas operativos, sendo que para que estes 

sejam atingidos, é necessário saber quais as distribuições de sistemas operativos Debian Linux 

existentes e os seus Kernels, que tipo de ficheiros existem, onde podem ser localizados e as suas 

permissões de acesso e que solução desenvolver para a recolha rápida e silenciosa de ficheiros 

em Sistemas Operativos Debian Linux. 

 Depois da introdução, esta dissertação apresenta um estado de arte focado em sistemas 

Operativos  Debian Linux, Ficheiros e o desenvolvimento da solução de recolha rápida e 

silenciosa, descrevendo a metodologia de investigação adotada, seguida dos resultados. Os 

resultados deste estudo incluem a listagem das distribuições existentes, tipos de kernels 

existentes, tipologias de ficheiros, estrutura de pastas e diretorias, níveis de permissões e a 

listagem de soluções existentes e o seu funcionamento, sendo os mesmos obtidos com recurso a 

uma metodologia focada em artigos académicos, livros, sítios Web e um laboratório virtual.  

Através dos testes efectuados, os resultados esperados foram validados, sendo realizado a 

recolha de diferentes tipos de ficheiros com sucesso.  

Como contribuição para o conhecimento, este estudo vem preencher a problemática existente 

quanto à existência de software de recolha rápida e silenciosa de ficheiros existentes em 

computadores em sistemas operativos Debian Linux, tendo como benefícios a utilização em 

investigações criminais ou em processos de monitorização. O seu impacto pode ser considerado 

a nível mundial. 

 

Palavras-chave: Ataques a sistemas informáticos, segurança e privacidade, segurança de 

sistemas operativos, computação forense, segurança ofensiva. 
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Abstract 

Fulminant attacks on Debian Linux Based Operating Systems 
 

This study focuses on the analysis of Debian Linux operating systems and the identification of 

their file types. There are no silent, efficient, and inexpensive information capture solutions on 

Debian Linux Operating Systems. Therefore, there is the possibility of developing a solution to 

collect this information quickly and quietly. 

 

 The research aims to identify the various existing Debian Linux distributions and their different 

types of Kernels, analyze the different types of files and directories, as well as their different 

levels of access and promote a quick and silent collection of the various types of files in such 

operating systems, and for these to be achieved, it is necessary to know what distributions of 

existing Debian Linux operating systems and their Kernels, what kind of files exist, where they 

can be located and their access permissions, and what solution to develop for the fast and silent 

collection of files on Debian Linux Operating Systems. 

 

 After the introduction, this dissertation presents a state of art focused on Debian Linux 

Operating Systems, Files and the development of the quick and silent collection solution, 

describing the research methodology adopted, followed by the results. The results of this study 

include the listing of existing distributions, types of existing kernels, file typologies, directory and 

directory structure, permission levels and a listing of existing solutions and their operation, is 

obtained using a focused methodology in academic articles, books, websites and a virtual lab. 

 

Through the tests carried out, the expected results were validated, and different types of files 

were successfully collected. 

 

As a contribution to knowledge, this study fills the existing gap in the existence of fast and quiet 

file collection software on computers in Debian Linux operating systems, with the benefits of 

using them in criminal investigations or monitoring processes. Its impact can be considered 

worldwide. 

 

Keywords: Attacks on computer systems, security and privacy, operating system’s security, 

computer forensics, security offensive. 
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Capítulo 1 – Introdução 

Neste capítulo é apresentada a história do Linux, a sua evolução ao longo do tempo, sendo 
efetuado também um enquadramento da dissertação dando enfâse aos objetivos principais da 
metodologia aplicada. 

1.1 – Contextualização 

Segundo R. Petersen[1], em 1960, pesquisadores da AT & Bell Laboratories e do Instituto de 
tecnologia de Massachussets desenvolveram um projeto MULTITICS, com conceitos de 
multitarefa, gestão de ficheiros e interação com o utilizador para ser executado em 
minicomputadores, surgindo o UNIX.  

O Linux (palavra resultante da fusão de Linus com Unix) surgiu através de Linus Torvalds, em 
1991, quando anunciou a versão de Kernel para substituir o Minix [2], criado por Andrew 
Tanenbaum. Apesar dos vários recursos que possui, ferramentas de rede, suporte de FTP, Web, 
serviços como emails, domínios e outros, o sistema operativo Linux permanece pequeno, estável 
e rápido sendo desenvolvido num ambiente livre e aberto na internet aderindo aos padrões 
oficiais do Unix. O IEEE (Instituto de Engenheiros Eléctricos e Electrónicos) desenvolveu um 
padrão Unix independente para o American National Standards Institute (ANSI) [3]. Este novo 
padrão UNIX denominado UNSI é chamado de Portable Operating System Interface (POSIX) 
[4]. O Linux foi desenvolvido desde o início de acordo com este padrão, baseando-se  no padrão 
de hierarquia do sistema de ficheiros Linux (FHS) que indica a localização dos ficheiros e pastas 
na estrutura de ficheiros de Linux. 

O Linux é constituído por três pontos principais: o Kernel, o ambiente e a estrutura de ficheiros. 
O Kernel é o programa principal que executa programas e faz a gestão de dispositivos de 
hardware, como por exemplos discos, impressoras. O ambiente por sua vez é a interface para o 
utilizador nomeadamente os desktop, Shell, linhas de comando, entre outros. Recebe comandos 
através do utilizador e envia para o Kernel para serem executados, a estrutura do ficheiro 
organiza a forma como os ficheiros são armazenados num dispositivo de armazenamento como é 
o caso de discos, sendo possível definir permissões em pastas e ficheiros dando acesso ou 
restringindo o acesso, mover pastas ou partilhar com outros utilizadores no sistema. As pastas 
são organizadas numa estrutura hierárquica de árvore tendo início na pasta de raiz. Assim sendo 
estes três pontos principais formam a estrutura básica do sistema operativo.[1] 

Segundo [5], o Linux é um sistema operativo de código aberto onde é possível todos os 
utilizadores terem acesso aos códigos por inteiro e mesmo assim é considerado o mais seguro em 
comparação com outros sistemas operativos, surgindo um efeito nos utilizadores de grande 
sucesso e garantindo mais confiança na utilização destas plataformas. A segurança é muito maior 
quer em termos de segurança de internet, sistema, reduzindo drasticamente as hipóteses de um 
ataque. 
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Também muito importante salientar que no Linux existem várias chamadas de acesso aos 
ficheiros de sistema, como pode ser visualizado através dos Logs de eventos, ou seja, caso haja 
alguma falha de segurança podem serem verificadas através do administrador, assim como 
tentativas de login e outras ataques de segurança também podem ser verificadas no disco onde 
ficam gravadas. 

1.2 – Problema de Investigação 

“ O conceito de segurança absoluta não existe. Mesmo que fizéssemos 

um trabalho perfeito, o que tentamos sempre, vamos ser honestos… 

existirão sempre bugs. “ 
Linus Torvalds[6] 

 

Hoje em dia, com a evolução tecnológica, haverá sempre falhas novas, novos métodos de 
segurança serem implementados consoante as fraquezas existentes. É imperativo estar sempre 
atualizado para que se possam definir estratégias e minimizar danos em sistemas. 

No mundo da tecnologia, existe sempre a ideia de que o software pode apresentar algumas 
falhas, como bugs, Malware e que o hardware é o mais seguro. Atualmente, já não é possível 
afirmar isso, uma vez que muitos ataques podem ser realizados diretamente no hardware[7].  

Segundo, as 5 ameaças para o hardware de acordo com a Kaspersky Lab na terceira posição 
encontram-se as interfaces USB, MacBook e GooglePixel equipados com USB, afirmando que 
ligar um dispositivo USB deixou de ser seguro. Nohl e Lell durante a conferência Black Hat 
apresentaram um código em como poderiam alterar o firmware do dispositivo USB. [8]. 

“You can’t trust anything you plug into your PC, not even a flash 

drive” 
Kaspersky Lab, 2014[9] 

 
O mais aconselhável seria a não utilização de portas USB, ou desativar ou proibir o uso de 
qualquer dispositivo não monitorizado desde a origem até que sejam tomadas medidas no sentido 
de desenvolver defesas consistentes, por exemplo o uso de armazenamento e partilha de dados na 
cloud. 

Deste modo, a existência de fraquezas que existe a nível de hardware, irá permitir a possibilidade 
de desenvolver uma solução de recolha rápida, silenciosa, eficiente e de baixo custo utilizando 
um dispositivo USB para a obtenção de dados. O desenvolvimento desta aplicação serve para 
demonstrar a necessidade da optimização dos níveis de segurança atualmente existentes. 

Assim sendo, o problema de investigação é definida pela não existência de soluções de captura 
de informação, de forma silenciosa, eficiente e de baixo custo, em sistemas operativos Debian 
Linux. 
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Para o desenvolvimento da Investigação, conforme a Figura 3, é necessário desenvolver uma 
solução que permita a recolha dos ficheiros de forma rápida e silenciosa nos sistemas operativos 
Debian Linux. 

O Ondas Framework identifica os construtores com diferentes cores, as quais são utilizadas nas 
figuras 1,2 e 3.  

1.4– Hipótese de Investigação 

Através da análise de sistemas operativos Debian Linux, diferentes tipos de Kernel, identificação 
dos seus tipos de ficheiros, permissões e a sua localização e software existente torna-se possível 
o desenvolvimento de uma solução de recolha rápida e silenciosa de ficheiros existentes neste 
tipo de sistemas operativos. 

1.5 – Breve descrição da Metodologia 

Esta dissertação apoia-se na ferramenta “Ondas Framework”[10], [11], sendo esta de apoio à 
investigação utilizada neste estudo, consistindo num procedimento experimental com uma 
análise quantitativa dos dados conforme o Capítulo 3 – Metodologia de Investigação.  

Na Figura 4, é possível visualizar o diagrama de objetivos: 

Uma vez realizado o desenvolvimento da solução, esta será validada através de 5 diferentes tipos 
de testes cujos resultados serão mais uma vez analisados quantitativamente. 
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Existem algumas limitações na investigação nas quais, ser direcionado apenas para distribuições 
Ubuntu com base em Debian Linux, a versão utilizada neste estudo é Ubuntu 16.04.3 LTS de 64 
bits (Xenial Xerus) e a 17.04 de 32 e 64 bits (Zesty Zapus) [13]. O sistema de ficheiros de Linux 
segue o mesmo padrão de hierarquia dos ficheiros de sistema o FHS (Filesystem Hierarchy 
Standard), onde é definido a estrutura dos ficheiros no sistema operativo, sendo possível recolher 
a informação de ficheiros em outras distribuições de Linux. No entanto, a localização de algumas 
diretorias dependem da distribuição como pode ser verificado no ponto 2.3. 

É necessário que o computador esteja ligado e que o utilizador tenha uma sessão ativa para que 
seja possível executar os scripts. Se o utilizador tiver privilégios restritos será limitada a 
quantidade de informação a ser recolhida.  

É importante salientar a capacidade do dispositivo USB a utilizar no momento, por exemplo um 
disco com maior capacidade, irá recolher mais informação.  

O local onde a máquina alvo se encontra, se está ou não rodeado de pessoas, se tem câmaras de 
vigilância e no caso de ser um computador antigo com hardware inferior, poderá ter influência 
no tempo de recolha.  

A segurança do Linux[14], o Security-Enhaced Linux, o SELinux é um projeto desenvolvido 
pela NSA (National Security Agency) que escolheu o Linux como plataforma para implementar 
no sistema operativo medidas de segurança na gestão de ficheiros e também no acesso à rede, 
criando um controlo de acesso obrigatório o MAC (Mandatory Access Control), fazendo a 
restrição a nível de controlo que os utilizadores têm sobre os processos que criam, adicionando 
categorias e tipos a todos eles no sistema de ficheiros. Os Sistemas Linux e Unix normalmente 
usam um método de controlo de acesso DAC (Discretionary Access Control), o utilizador tem o 
controlo total dos ficheiros, comprometendo o sistema quando não atribui a permissão adequada 
a um determinado ficheiro, deixando-o exposto, aumentando vulnerabilidades a nível de 
privilégios. O Ubuntu possui um sistema de MAC semelhante ao SELinux  que é o 
AppArmor[15] estando no Kernel Linux a partir da versão 2.6.36, apresentando um conjunto de 
ferramentas que separa ficheiros uns dos outros para proteger o sistema de ser comprometido. 

A limitação de execução de scripts em penUSB, sempre que é ligado um dispositivo USB surge 
uma mensagem de alerta a pedir autorização para executar o dispositivo quando este é ligado ao 
computador. 

1.7 – Estrutura da Dissertação 

A Estrutura da dissertação é composta por seis capítulos: 

No capítulo 1, na Introdução, é descrito alguns conceitos sobre o estudo efetuado, sendo focado 
no estudo existente sobre como surgiu o Linux, a sua evolução até aos dias de hoje, o problema 
de investigação, objetivos apresentados e questões de investigação. É feita também uma breve 
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descrição da metodologia, as limitações que foram detetadas na investigação e como se encontra 
estruturada a dissertação. 

No capítulo 2, o estado da arte, é feita uma breve introdução, identificada as distribuições de 
Linux existentes, os diferentes tipos de Kernel, tipos de ficheiros existentes, a sua localização, 
permissão de ficheiros, sendo identificado software semelhante com uma listagem de soluções 
existentes e também mencionado a hipótese de investigação. 

No capítulo 3, a metodologia de investigação, onde são focados os conceitos e apresentado o 
método quantitativo neste estudo, como é feita a recolha de dados, através da informação de 
sistema, informação de rede e de utilizadores, como é feita a análise de dados. 

No capítulo 4, a  recolha de dados, sendo possível ser visualizado a criação da  interface gráfica, 
o script autorun , o programa principal e as fases de execução do LFT e Rubber Ducky. 

No capítulo 5, Resultados e análises do estudo efetuado, sendo possível ser visualizados os dados 
dos testes elaborados os seus resultados e comparações de eficácia. 

No capítulo 6, é feita a discussão deste trabalho e a conclusão apresentada, as principais 
conclusões finais, a contribuição para o conhecimento existente, as recomendações e sugestões 
para trabalhos futuros. 

O Apêndice I, Ondas Framework – Ferramenta de Apoio à Investigação. 

O Apêndice II, Informações úteis em Sistemas Debian Linux, onde são descritas as informações 
relevantes para recolha nas máquinas alvo. 
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2.1.2 – Ubuntu 

Nos pontos seguintes é apresentada a distribuição de Linux existentes com base em Debian, o 
Ubuntu[21], sistema operativo no qual foi feito todo este trabalho. É referido também, os modos 
de utilizador que existem, nos quais são referidos como funcionam em termos de permissões de 
utilizadores, grupos, em modo utilizador root, sobre o Kernel  e os seus diversos tipos. 

Baseada em Debian, Ubuntu foi anunciada a primeira vez em 2004 pela Canonical [22]por Mark 
Shuttleworth. O Ubuntu cresceu e tornou-se a mais popular distribuição Linux desktop; com um 

software livre permitindo a sua cópia, o seu estudo e a redistribuição gratuitamente, o objetivo é 
de evitar erros de outros projetos semelhantes, apresentando uma documentação no estilo Wiki, 
um mecanismo de relatório de bug e uma abordagem profissional para os utilizadores finais.  

A versão de Junho de 2006, trouxe um grande compromisso de suporte o Long Term Support ou 
as conhecidas LTS. Atualmente as versões de LTS apresentam, um suporte de 5 anos aos 
utilizadores o que influencia e permite serem indicadas a ambientes corporativos. A partir da 
atualização do Ubuntu 10.4, surgiu com esta versão o Ubuntu Software Center sendo uma 
plataforma de ligação aos programas. Mais recente a partir do Ubuntu 16.04 Xenial Xerus e do 
Debian 8.0 Jessie “GNOME Edition” ambas passaram a partilhar o Gnome Software Center 
como uma aplicação de acesso aos repositórios. 

O Ubuntu 11.04 trouxe o Unity, com o objetivo de adaptação aos novos hardwares no mercado, 
tablets, smartphones, netbooks, etc. 

O ano de 2016, a Canonical anunciou que iria partir para uma solução própria :o MIR, não sendo 
concretizado segundo, [23], ficando o sistema de software Snap [24] projetado para a plataforma 
Ubuntu 16.04 como método de instalação mais eficiente para determinadas aplicações. 

A versão mais séria do Ubuntu é a LTS (Long Term Support ou versão de suporte prolongado), 
apresentando um suporte como foi dito anteriormente de 5 anos, ou seja os utilizadores poderão 
contar com o suporte da Canonical até Abril/2021. No Debian, a versão de suporte prolongado 
ou estável (stable) é de 2 anos de vida. A cada 2 anos, é lançada uma versão de LTS do Ubuntu,  
sendo que as distribuições intermediárias tem suporte de 6 meses apenas, sendo caracterizadas 
por menos estáveis. O Debian além das versões estável, testes e instável, a maioria dos 
utilizadores usa mais a versão de teste em notebooks e desktops e a estável para servidores. O 
Ubuntu baseia-se mais nos canais de desenvolvimento do Debian testing e unstable. 

O Ubuntu LTS apresenta uma estabilidade equivalente à do Debian testing que a maioria usa, no 
entanto pode parecer mais pesada do que a versão principal do Debian, nomeadamente no que se 
refere aos recursos visuais. Apesar das versões mais leves do Ubuntu, como é o caso do Xubuntu 
e Lubuntu. O Debian por sua vez pode ser mais pesado com a versão com KDE ou GNOME. 
Estas diferenças dependem sempre dos utilizadores em geral, existindo uns que dão preferência 
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2.2.1 – Kernel Monolítico 

O Kernel Monolítico é aquele que contém todos os módulos e subsistemas num único executável 
binário, ou seja, é executado no espaço de memória do Kernel fazendo com que este continue 
sendo único e centralizado.  

Exemplos destes utilizados em Linux, Unix, FreeBSD, FreeDOS,MS-DOS. 

2.2.2 – Kernel Modular ou MicroKernel 

O MicroKernel ou Kernel modular é um Kernel que possui um núcleo cujas funcionalidades são 
executadas e que comunica com os subsistemas que estão no espaço de utilizador através de 
mensagens. Como são modulares, cada subsistema funciona como plugins, fazendo com que seja 
bastante flexível. 

Exemplos utilizados no OpenSolaris, Hurd, QNX(Quick Unix), MINIX. 

2.2.3 – Kernel Híbrido 

O Kernel Híbrido apresenta características de MicroKernel e Kernel Monolítico, possui apenas 
as funções principais e serviços não essenciais e comunica com os módulos chamados de 
servidores, como por exemplo o serviço de impressão. Isto para o caso, se um servidor der erro o  
sistema operativo continua a funcionar, uma vez que estão separados, o desempenho passa a ser 
menor pois o Kernel tem de comunicar com os serviços via mensagens exigindo assim um 

hardware mais robusto, normalmente utilizados mais em sistemas operativos Windows e Mac 
OS. 

2.2.4 – ExoKernel 

O ExoKernel é mais utilizado em máquinas virtuais, tendo sistemas operativos a funcionar na 
camada superior. Este software é mais difícil de projetar pois deve-se aos diferentes tipos de 
sistemas operativos e deve permitir o acesso aos diferentes recursos de hardware de cada 
máquina. Mais utilizado no Xen Linux.  

Apesar de possuir módulos, o Kernel Linux, não é modular (MicroKernel), entende-se por 
módulos as funções, os processos, os drivers, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do código do 
Kernel. As funções quando mantidas em módulos só serão carregadas para a memória quando 
forem necessárias. Um dos exemplos, o Kernel está configurado para trabalhar com dispositivos 
USB, mas somente irá carregar essas funções para a memória quando o dispositivo USB for 
ligado[30]. 

O Kernel Linux foi lançado sob a licença GNU GPL versão 2, um software livre definido pela 
Free Software Foundation. Iniciado em 1991 pelo finlandês Linus Torvalds, é formado 
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O Kernel Linux, versão 3.8, trouxe como novidade o suporte completo para os núcleos gráficos 
em Haswell da próxima geração de processadores da Intel, para aceleração 3D em todos os 
chipsets gráficos NVIDIA GeForce. Apresenta ainda, um sistema de ficheiros otimizado para 
dispositivos que usam memória Flash bastante utilizado em câmaras, tablets, smartphones, 
drives Flash USB e cartões de memória e foram melhorados alguns aspetos do desempenho dos 
sistemas de ficheiros ext4. 

Conforme [34], Shell é um interpretador de comandos que atua como interface entre o Kernel e o 
utilizador através do terminal para realizar várias tarefas, o programa é encarregado de 
interpretar os comandos, transmiti-los ao sistema e retornar o resultado. 

As Shell mais utilizadas são: 

• SH (Bourne Shell) 

• Bash (Bourne again Shell) 

• CSH (C Shell) 

• TCSH (Tenex C Shell) 

• KSH (Korn Shell) 

• ZSH(Zero Shell) 

Cada utilizador possui uma Shell padrão, apesar de ser possível alterar o Shell padrão numa 
determinada sessão executando o ficheiro correspondente. 

Por exemplo: /bin/bash 

A configuração própria do Shell de um determinado utilizador encontra-se num ficheiro 
escondido, cujo nome começa por um ponto situado na pasta básica do utilizador, ou seja: 

/home/nome_do_utilizador/.pasta_de_configuração 

O terminal é composto pelo nome da máquina, seguido de @, seguido do nome de utilizador, 
seguido de “:”, da pasta corrente seguindo de um caractere que indica o tipo de utilizador ligado 
ao sistema: 

o cifrão “$” indica que se trata de um utilizador normal (sem muitos privilégios); 

o “#” indica que se trata do administrador, o root.  

O Kernel do Linux incorporou algumas características de um Kernel modular (MicroKernel), 
mas todo o Kernel, incluindo os drivers do dispositivo e outros componentes, ainda formam um 
único bloco de código gigantesco, sendo que podem ser compilados separadamente na forma de 
módulos. 

Estes módulos podem ser carregados e descarregados a qualquer tempo, como seria possível num 
Kernel Modular, porém sem perda de desempenho ou aumento da complexidade que existiria ao 
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Algumas diretorias são intencionadas para conter dados específicos. Os ficheiros executáveis em 
/usr raramente são alterados, sendo considerados dados estáticos porque são precisos por todos 
os utilizadores numa rede. 

O FHS, permite descrever a localização exata dos ficheiros, usando definições de estático, 
variável partilhável e não partilhável, não obrigando a que todas as diretorias descritas nele 
estejam presentes em todas as instalações de Linux.  

De seguida é possível visualizar as diretorias definidas pelo FHS como importantes e que são 
necessárias estarem presentes num sistema Linux: 

A estrutura de diretorias é constituída por: 

• / 

É a raiz do sistema, estando no topo de toda a estrutura das diretorias, incluindo ficheiros que 
permitam o arranque dos sistemas ou até mesmo a funcionalidade de montar outros sistemas de 
ficheiros, configurações, utilitários importantes no arranque do sistema, deve conter utilitários 
necessários ao administrador para poder reparar ou restaurar o sistema danificado. 

•  /bin 

Esta diretoria contém comandos do sistema, como o cp, ls, mkdir, entre outros. Estes comandos 
são importantes para o funcionamento dos sistema, contendo um conjunto de programas que são 
usados durante o arranque do sistema ou para a reparação do mesmo. 

• /dev 

Nesta diretoria é possível visualizar os ficheiros de dispositivos para aceder a discos e outros. por 
exemplos dispositivos de entradas/saída, cdrom, modem, floppy. 

•  /etc 

Esta diretoria é constituída pelos ficheiros de configuração, scripts de inicialização, entre outros, 
não existindo programas executáveis. 

•  /lib 

Esta diretoria contém as bibliotecas partilhadas e módulos do Kernel, ambos essenciais para o 
arranque do sistema. 

Em sistemas de 64 bits é normal ver a diretoria /lib como /lib64 e também existência da diretoria  
/lib32 para sistema de 32 bits. 
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•  /mnt 

Esta diretoria é a de montagem de unidades de disco amovíveis (disquetes, cd-rom, disco 
magnéticos, USB, entre outros). 

• /root 

Esta diretoria definida para o administrador (root), localizado hierarquicamente abaixo da raiz(/), 
ficando assim com os ficheiros de configuração do administrador disponíveis para manutenção e 
recuperação do sistema. 

• /sbin  

Muito semelhante à diretoria /bin, contém utilitários essenciais para a administração de sistema. 

•  /boot 

Esta diretoria contém ficheiros de inicialização tais como: boot-loader, Grub ou LILO e Kernel 
do Linux. 

• /home 

Esta diretoria contém as pastas pessoais dos utilizadores do sistema que geralmente é uma 
partição ou disco diferentes. 

•  /opt  

Esta diretoria é geralmente usada para instalação de software, diferente do  instalado usando as 
ferramentas de distribuição. 

• /tmp 

Esta diretoria contém ficheiros temporários, o FHS recomenda mas não obriga que o seu 
conteúdo seja eliminado em cada arranque de sistema. 

• /usr 

Esta diretoria contém programas executáveis considerados não essenciais para uma recuperação 
do sistema, geralmente encontrando-se numa partição ou disco diferentes e contendo dados 
partilháveis, apenas de leitura, sendo montada localmente, apenas de leitura e partilhada por 
NFS. 

• /svr 
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Esta diretoria mantém dados fornecidos por serviços no sistema, por exemplo ao ser utilizado um 
servidor Apache, HTTP ou FTP estejam disponibilizados em diretorias /srv. Esta diretoria não 
está disponível em todas as distribuições, podendo encontrar-se na diretoria /var. 

• /var 

A diretoria /var, apenas de leitura. Os ficheiros de log e outros que deveriam ser escritos em /usr, 
são escritos na diretoria /var. A diretoria /var guarda dados variáveis. Exemplo: correio 
electrónico, ficheiros em fila de espera para impressão, locks para impedir que vários utilizadores 
usem em simultâneo o mesmo periférico, logs. 

• /run 

Esta diretoria permite fornecer às aplicações um local para guardarem ficheiros temporários, 
enquanto estão em execução, como sockets e IDS de processos. Estes ficheiros não podem ser 
colocados em /tmp, porque esta diretoria é limpa no arranque. 

•  /media 

Nesta diretoria é onde são montados os dispositivos multimédia ligados ao computador, como 
cd-roms, penUSB, entre outros. 

2.3.1 – Localização de Ficheiros 

Segundo o livro[40], o Linux utiliza várias diretorias designadas especificamente para 
determinadas tarefas, localizadas a um nível superior do ficheiro de Linux principal, a diretoria 
de raiz, designada por “/”.  

 A diretoria /dev contém ficheiros de dispositivo e a diretoria /home, por sua vez contém as 
diretorias do utilizador e todos os ficheiros. O acesso a estas diretorias e ficheiros é apenas como 
administrador de sistema embora os utilizadores têm acesso de leitura. É necessário fazer o login 
como utilizador raiz, o conhecido /root. A partir deste nível é possível aceder a qualquer diretoria 
no sistema de ficheiros Linux quer como administrador e como utilizador.  

Na diretoria root, as subdiretorias, podem ser visualizadas na Figura 13 e só é possível aceder 
com este nível de privilégio a diretoria /etc, que contem ficheiros de configuração, /dev, que 
contém ficheiros de dispositivos e a diretoria /var, contém ficheiros de dados do servidor DNS, 
Web, FTP, Logs de sistema e tarefas agendadas. A diretoria /boot contém os ficheiros de imagem 
do Kernel, a diretoria /lib, contem os módulos para instalação de Kernel (/usr, /src, /Linux) como 
é possível visualizar na Figura 13. 
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[52] 

Figura 25- Tabela Auxiliar de Utilizadores, Permissões e Operadores 

As permissões são um dos aspetos mais importantes do Linux, com o objetivo de serem usadas 
para determinados fins, principalmente para proteger o sistema e os ficheiros dos utilizadores. 
Fazer esta manipulação pode ser muito interessante e complexa ao mesmo tempo devido à 
possibilidade de lidar com uma grande variedade de configurações, permitindo criar vários tipos 
de proteção em ficheiros e pastas. Somente o (root) tem ações sem restrições responsáveis pela 
configuração, administração e manutenção do Linux, por exemplo determinar o que cada 
utilizador pode executar, criar, modificar, etc. 

• Utilizar “sudo” 

Conforme a página Web [54] as vantagens de usar o “sudo” : 

Ø Os utilizadores não necessitam de introduzir uma password extra, evita-se o login como 
root onde é possível fazer tudo, sendo esta requisitada quando houver  alterações; 

Ø Quando é utilizado o “sudo” é adicionado um log de cada comando que é executado 
(/var/log/auth.log), útil para verificar algum comando “errado”; 

Ø Quando é feito um ataque de força bruta, por norma, tenta-se usar a password do root 
primeiro, não sabendo o nome do utilizador dos utilizadores da máquina; 

• Utilizar “sudo” ou “su” 

O modelo de segurança é basicamente o mesmo, ao utilizar o “su” ou “sudo” é ganho o acesso 
aos privilégios de administrador do sistema. Se uma conta de utilizador for comprometida por 
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um atacante, esta irá ganhar os mesmos privilégios, pelo qual, deverá ser protegida com o mesmo 
cuidado da conta root. 

O comando “su” é geralmente utilizado na execução de vários comandos numa Shell, enquanto 
que o comando sudo é apenas utilizado na execução de um só comando. 

• Permissões Especiais 

É necessário também salientar as permissões especiais segundo [47], como por exemplo o set 
owner User ID (SUID) é um tipo de permissão especial de ficheiros  utilizado quando um 
programa é executado, apresenta este tipo de permissão de acesso ao utilizador com a sessão 
ativa. O SUID é definido para dar permissões temporárias para o utilizador poder executar um 
programa ou ficheiros com privilégios root. Um dos exemplos utilizado, o SUID é o comando 
passwd (gestão de passwords), este é executado para que possa alterar as suas passwords, pois 
não é possível alterar ficheiros na pasta /etc/shadow que somente o root tem essa permissão. 

Chmod 4570 pasta #permissao 4 =SUID 

A verificação se o ficheiro possui o bit SUID ativo, é possível ser visualizado com o comando 
ls–l. 

Exemplo:  

-rwsr-xr-x nome_utilizador ficheiro 

A permissão de execução do proprietário (x) passa a ser substituída por um “s” ou “S”, sendo: 

s= possui permissão de execução 

S= não possui permissão de execução 

Também é possível localizar ficheiros que possuam o bit SUID ativo com o seguinte comando: 

Find / -perm +4000 

O SGID (Set Group ID) é um tipo especial de permissões temporárias aplicado a pastas que 
normalmente também quando o programa é executado, também herda as permissões de acesso 
do utilizador logado e pode executar um programa com permissões do grupo do ficheiro. 

Usado o comando chmod para  configurar o SGID num ficheiro: 

Chmod 2750 ficheiro # permissão 2 =SGID 

E pode ser localizado através do comando: 

Find / -perm +2000 
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Este tipo de permissões são utilizados bits para evitar a eliminação do seu conteúdo por outros 
utilizadores mesmo que estes tenham permissão de escrita na pasta. Mas, somente o proprietário 
do ficheiro ou o root podem eliminar ficheiros numa pasta que tenha o bit ativo. (Sticky)  

Para ser configurado: 

Chmod 1757 nome_ficheiro # permissão 1 =Sticky 

Para ser visualizado: 

É usado o comando ls –l e se tiver “t”, significa que tem permissão de execução, com “T” 
significa que não tem permissão de execução[55]. 

As permissões dos ficheiros é de extrema importância para o estudo realizado pois estas 
influenciam na recolha de ficheiros e informações do sistema relativamente a acesso aos 
mesmos. 

2.4 – Software Semelhante  

É apresentada nos pontos seguintes, uma listagem de soluções existentes e o seu funcionamento, 
sendo que o resultado esperado seja a comparação com a solução que promova a recolha rápida e 
silenciosa de ficheiros em sistemas operativos Debian Linux. 

2.4.1 – USB Armory 

Com o USB Armory é possível recolher dados e informação com o sistema bloqueado, sendo 
copiado o hash da password para uma USB especial em alguns segundos. Segundo [56],o hash é 
quebrado ou usado diretamente em ataques de rede, funcionando de forma confiável em 
dispositivos Windows, OSX. O ataque funciona da seguinte forma, ligando o USB ao 
computador que está feito o login mas bloqueado e em cerca de 20 segundos, o USB irá receber 
informação do nome de utilizador e o hash de password usados para fazer login no computador, 
pelo valor de 130 €. 

Mesmo que o computador esteja bloqueado, os sistemas operativos iniciam automaticamente a 
instalação de dispositivos USB quando são ligados, já que estes são plug and play, o que implica 
que, mesmo que o sistema esteja bloqueado o dispositivo é instalado. O USB Armory irá 
funcionar como computador alimentando-se como USB e executado em Linux. 

Assim sendo, conforme [57], o atacante passa a ter controle sob as configurações de rede usando 
o dispositivo USB, passando a controlar as respostas do DNS(Domain Name System) do sistema 
sendo capaz de configurar uma proxy de internet através do protocolo WPAD (Web Proxy 
Autodicovery), tendo acesso a manipular o tráfego da rede do computador.  
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2.4.2 – Keyloggers 

Existem alguns keyloggers para Linux, como por exemplo o LogKeys [58] no Ubuntu para 
captura de passwords, conversas, números de cartões de crédito, entre outros que também podem 
ser utilizados como backups da informação, escrita ou para monitorizar o sistema. O LogKeys é 
um keylogger para sistemas Linux que regista as teclas pressionadas guardando a informação 
num único ficheiro. Este encontra-se disponível no GitHub[59]. 

Segundo [58], se quisermos configurar a USB por escolhas para a obtenção de dados, ou até 
mesmo recolher ficheiros como documentos, pdf, ficheiros de texto, fotografias, vídeos, áudios, 
entre outros, não o é possível pois apenas serve de registo de informação tudo o seja feito através 
do teclado.  

2.4.3 – UsbDesX 

A usbDesx [60] é uma ferramenta de hacking que contém uma aplicação que copia os dados do 
dispositivo USB para a unidade C do computador Windows. Esta aplicação é criada através do 
Kali Linux [61] e assim que ligada ao computador copia o conteúdo da USB para o computador. 

É importante salientar que apesar de ser para o SO Windows e não para SO Linux, o objetivo 
desta USB é copiar o seu conteúdo secretamente para o computador, sendo útil para este estudo. 

2.4.4 – USB DUMPER 

O USB Dumper [62] permite fazer a cópia do conteúdo do dispositivo USB ligado ao sistema 
sendo executado em background. A sua simplicidade torna-a bastante perigosa pois basta um 
duplo clique no executável para correr a mesma em segundo plano e copiar o conteúdo para o 
sistema. 

2.4.5 – USB Rubber Ducky 

Segundo a Hack5 [63], desde 2010, a USB Rubber Ducky é uma das favoritas dos hackers, com 
um custo de cerca de 38 €, utiliza um script simples que pode ser usado para injetar binários, 
códigos pin de força bruta, exploits, entre outros. Esta ferramenta conforme a Figura 26, permite 
a injeção de software de modo a este ser reconhecido pelo sistema como se alguém estivesse a 
pressionar as teclas de um teclado genérico ligado ao sistema através de USB. Este dispositivo, 
poderá ser ligado como uma unidade flash genérica e fazendo com que o computador reconheça 
como teclado normal.  
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• Photorec 

É uma ferramenta de software para recuperação de ficheiros incluindo vídeo, documentos, 
ficheiros de disco, CD-ROMs e imagens. O Photorec [69] é constituído por um software 
opensource, o TestDisk utilizando licença da GNU General Public License permite recuperar por 
exemplo: partições isoladas ( incluindo as extendidas), até toda a tabela de partição caso o HD 
seja esterilizado. Esta ferramenta suporta os principais sistemas de ficheiros incluindo 
FAT16,FAT32,NTFS,EXT2,EXT3, ReiserFS, XFS, LVM e Linux Raid. 

2.5 – Conclusões do Capítulo 

Os sistemas operativos Debian Linux estão a ser cada vez mais utilizados hoje em dia, para os 
mais diversos tipos de serviços como servidores ou estações de trabalho e na semelhança com 
outros sistemas operativos são compostos por diversos tipos de ficheiros e diretorias. É 
verificado também que algumas soluções de software de recolha de ficheiros existentes são 
essencialmente direcionadas para Sistemas Windows. Neste sentido, quer as suas distribuições, 
Kernel, tipos de ficheiros e diretorias, localização, permissão e o estudo efetuado de software 
semelhante vem permitir o desenvolvimento de um software de recolha rápida e silenciosa de 
ficheiros nos sistemas operativos Debian Linux. 
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negando-o a outro, determinando como ambos os grupos obtiveram o resultado. É utilizado para 
confirmar teorias, ou seja, testar as teorias existentes, testar com precisão conforme esperado e 
validar a medida, ou seja, garantir que a medida efetivamente mede o suposto, sendo que a 
experiencia é criada para testar uma hipótese ou teoria. 

O processo experimental é feito através de um objetivo, sendo formulada a hipótese, as variáveis 
utilizadas, é efetuado uma plano de estudo, após os testes, os resultados são recolhidos, havendo 
uma análise e interpretação dos mesmos. 

3.4 – Recolha de Dados 

Através da análise de artigos, trabalhos académicos, livros e sítios Web foi feita uma análise de 
literatura e estado da arte, obtendo informações sobre distribuições Debian Linux, sobre os 
diferentes tipos de Kernel, tipo de ficheiros, localização de ficheiros, permissões de acesso, 
utilizando como variáveis de análise, número de diferentes distribuições, número de tipo de 
Kernel, número de diferentes tipos, número de localizações e números de diferentes tipos de 
permissões. 

A recolha de diferentes tipos de ficheiros foi feita através do laboratório virtual e de uma 
infraestrutura VMware[75] utilizando a Framework Qt Designer [76], para a interface gráfica, 
sendo utilizada como variáveis de análise, o número de diferentes tipos de ficheiros recolhidos, 
número de localizações acedidas, duração de tempo de recolha e número de permissões 
quebradas através de procedimento experimental, posteriormente análises estatísticas em 
máquinas reais, tendo sido realizada com sucesso a validação experimental no número de 
diferentes tipos de ficheiros recolhidos, número de localizações acedidas e a duração de tempo 
de recolha. 

É necessário referir como é feita a recolha de dados, apesar de existir muitos comandos, foram 
elegidos os mais usados com objetivo de recolha de informação. Aqui são referidos os comandos 
mais importantes e utilizados como ferramentas na obtenção de informações acerca de sistema, 
rede, utilizadores, histórico, ficheiros segundo o livro [77]. 
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Na tabela 1, é possível visualizar como foi feito o procedimento de recolha de dados: 

Construtor Teórico Origem dos Dados O que recolher? Variáveis de Análise Como recolher? 

Sistemas Operativos 
Debian Linux 

Artigos e Trabalhos 
Académicos; 

Livros; 
Sítios Web. 

Distribuições 
Debian Linux; 

Diferentes Tipos 
de Kernel. 

Número de 
Distribuições; 

Categorização de 
Kernel. 

Estado da Arte 
Análise documental 

Identificação de 
Ficheiros 

Artigos e Trabalhos 
Académicos; 

Livros; 
Sítios Web. 

Tipo de ficheiros; 
Localização de 

ficheiros; 
Permissões de 

acesso. 

Categorização de tipos 
de ficheiros; 
Número de 

localizações; 
Níveis de permissões. 

Estado da Arte 
Análise documental 

Desenvolvimento de 
Software 

Laboratório Virtual 
com Infraestrutura 

VMWare; 
Framework 

QTDesigner. 

Diferentes Tipos 
de Ficheiros; 

 

Tipos de ficheiros; 
Localizações 

Acedidas; 
Permissões 
Quebradas; 

Tempo de execução 

Comando Linux para 
controlo de tempo; 

 
Discos SSD120 GB, 
HDD 500GB, HDD 
250GB, HDD 2TB; 

Software 16.04.3 
LTS 64bits,17.04 

32bits,17.04 64bits, 
2xPortas USB 2.0, 
2x Porta USB3.0, 

1xPorta 2.0 
 

Tabela 1- Procedimento de Recolha de dados 

A Recolha de dados foi feito com máquinas ligadas, baseando-se num conjunto de 
procedimentos de recolha de informação e dados, sem que o computador seja desligado, sendo 
indispensável para uma correta analise e num cenário real. Foi criada uma interface gráfica, 
através da ferramenta especifica, o Qt Designer, para configuração da penUSB LFT (Linux 
Forensics Tools), o script autorun para executar o programa desenvolvido e foi utilizada uma 
outra penUSB, a Rubber Ducky para simular um teclado e executar automaticamente o autorun 
sem intervenção do utilizador na máquina alvo. 

3.5 – Análise dos dados 

Nesta analise segundo [78] afirma que, quer a recolha de dados como a analise de dados são 
realizadas simultaneamente num processo interativo, permitindo ter um desenvolvimento teórico 
muito forte segundo evidências empíricas, as suas categorias, onde os processos são 
implementados e uma descrição cuidadosa dos dados, sendo considerados passos importantes 
neste processo, a analise de dados. Com base nisso, os dados podem ser organizados de acordo 
com diferentes tópicos, padrões, conceitos chave ou ideias de forma a ajudar a sua analise e obter 
resultados confiáveis. 

Segundo, [10] afirma que a análise de dados consiste em “examinar, classificar, tabular, testar, 
ou recombinar evidências quantitativas ou qualitativas para abordar a proposta inicial do estudo”. 
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Nesta pesquisa especifica, devido a sua natureza, as evidências também são qualitativas pois são 
usadas no processo de análise dos dados quer em termos de análise de documentos, artigos, 
páginas Web e livros como é possível ser verificado na descrição do Capítulo 2, o Estado da 
Arte, sobre a análise dos dados efetuada às varias distribuições de Linux existentes, ao diferentes 
tipos de Kernel, os tipos de ficheiros existentes, a sua localização e as suas permissões e por fim 
o software semelhante. 

 Esta validação de dados é feita através método experimental baseado no método quantitativo, 
onde é desenvolvido o software que permite o objetivo proposto sendo o desenvolvimento de um 
software de recolha rápida e silenciosa de ficheiros, para a validação dos dados através de vários 
testes realizados em vários computadores com diferentes tipos de hardwares e softwares, onde é 
possível verificar no Capítulo 5- Resultados e análises, sendo descrito mais detalhadamente. 

Os métodos quantitativos segundo [79], enfatizam os objetivos e a analise estatística, matemática 
ou numérica dos dados recolhidos através de pesquisas, questionários ou manipulando dados 
estatísticos pré-existentes utilizando técnicas ou para explicar um objetivo particular. 

Sendo assim com a análise dos dados, após o término da recolha quer de informação e/ou de 
ficheiros, consoante a seleção de opções configuradas, é possível obter informação e dados 
importantes que ficarão armazenados na penUSB LFT, de 16 GB. Esta penUSB contém o script 
principal de configuração feito em python com a ferramenta Qt Designer e contém também um 
ficheiro em Bash denominado de autorun.sh. Este ficheiro vai permitir efetuar a recolha de 
informação e ficheiros, criando pastas separadas com nomes correspondentes as extensões dos 
ficheiros que foram selecionadas. 

O meio onde foram elaborados os testes foram no Laboratório UbiNet [80] do Instituto 
Politécnico de Beja onde foi disponibilizado todo o equipamento necessário. A análise dos dados 
foi efetuada em dois computadores denominados de Máquina A e Máquina B, com as respetivas 
características detalhadas na Tabela 2 e Tabela 3. Uma máquina rápida utilizada é um 
computador portátil de marca Dell Precision M46000 com as seguintes características que vai ser 
denominada de Máquina A: 

Características de Hardware e Software - Máquina A 

Máquina A: Hardware: Software: 
Dell Precision  
M46000 

Processador Intel I7 2201MHZ 16.04.3 LTS 64 bits 

 8 GB de Memória RAM 17.04 32 bits 
 Disco Rígido SSD 120 GB, HDD 

500GB, HDD 2TB 
17.04 64 bits 

 2x Portas USB 2.0 e 2x USB 3.0 
 

 

Tabela 2 – Características de Hardware e Software - Máquina A 
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A máquina mais antiga utilizada é um computador portátil de marca Toshiba NB300-10D com as 
seguintes características que vai ser denominada de Máquina B: 

Características de Hardware e Software - Máquina B 

Máquina B: Hardware: Software: 
Toshiba NB300-10D Processador Intel Atom N450 17.04 32 bits 
 2 GB de Memória RAM  
 Disco Rígido HDD250GB  
 1x Portas USB 2.0  

 
 

Tabela 3 – Características de Hardware e Software - Máquina B 

Foram utilizadas duas penUsb, uma penUSB de 16 GB, como foi indicado anteriormente, a LFT, 
que contem o script principal para a recolha de ficheiros após ter sido configurada previamente 
pelo utilizador e uma outra pen a Rubber Ducky, que irá simular um teclado e executar 
automaticamente o script “autorun “ da penUSB de 16GB, como pode ser verificado no capítulo 
seguinte mais detalhadamente.  

Após a recolha existem determinados ficheiros e informações que posteriormente podem ser 
analisados exaustivamente e serem utilizados consoante o objetivo final dessa mesma recolha.   

Com a metodologia de investigação implementada, definidos os métodos de pesquisa, como vai 
ser feita a recolha e análise de dados, é possível passar a fase seguinte, a Recolha de Dados. 
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Capítulo 5 – Resultados e Análises 

Este capítulo tem como principal objetivo a avaliação da execução dos dispositivos na recolha de 
informação indicada na aplicação nos sistemas operativos em análise. Esta avaliação passa por 
testar o funcionamento e verificado a sua eficácia, tendo sempre em conta o seu objetivo 
principal. Assim, é feita a avaliação do funcionamento do dispositivo de um modo geral, num 
cenário real, verificando a eficácia na recolha da informação pretendida. 

5.1 – Dados do teste 

Neste capítulo, serão feitos os testes necessários com vários tipos de hardware e software a serem 
testados e comparados com o objetivo final de analisar o tempo de recolha de ficheiros. Foram 
elaborados testes em dois computadores portáteis, uma máquina A (máquina rápida) e uma 
máquina B (mais antiga), disponibilizados pelo Laboratório UbiNet [80] do Instituto Politécnico 
de Beja, sendo utilizado 3 tipos de discos para o efeito, nomeadamente discos de 120 GB SSD,  
HDD 500 GB e de HDD 2 TB, com sistemas operativos 16.04.3 LTS 64 bits, 17.04 32 bits e 
17.04 64 bits. [13] 

Foi criado um cenário em cada máquina com duas pastas, uma denominada mestradoA e uma 
outra pasta denominada mestradoB. A diretoria mestradoA constituída por 10 subpastas, estando 
na ultima um ficheiro denominado testeA.txt. A segunda pasta mestradoB é constituída por 100 
subpastas e na ultima pasta com um ficheiro denominado testeB.txt, para ser testado a recolha de 
ficheiros, no entanto, não sendo eficiente a comparação entre os mesmos através do seu tempo de 
recolha, foi necessário testar a nível de capacidade de discos, CPU, memória e diferentes 
distribuições. Assim sendo, criado um novo cenário composto por vários ficheiros distribuídos 
no desktop, documentos, downloads, imagens, vídeos, na raiz (/) apresentando uma capacidade 
maior de números de ficheiros e pastas distribuídas e tendo como objetivo ser o mais real 
possível na utilização e disponibilização de ficheiros no dia a dia pelo utilizador. Na Tabela 4 
seguinte, é possível verificar detalhadamente os mesmos:  

Configuração de Ficheiros nas Máquinas 

Caminho Nº de Ficheiros 
(Items) 

Dimensão Tipo de Ficheiros 

/home/teste1650064/Desktop 2  56,3MB pdf 
/home/teste1650064/Documents 61  376,8MB Pdf;txt 
/home/teste1650064/Downloads 1  1,0MB pdf 

/home/teste1650064/Pictures 1339 2,2GB JPG 
/home/teste1650064/Videos 16 528,4MB Mov;avi 

/ 112 450.6KB Txt; pdf 

Tabela 4 – Configuração de Ficheiros em Sistema 
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Após a distribuição dos ficheiros e pastas no computador na Máquina A, foi executado 
manualmente um comando em Linux que permite indicar o tempo de execução do script. Em 
Linux existe o comando “time” segundo a página [84] que é possível determinar quanto tempo o 
programa demora a ser executado. Neste caso, foi feito manualmente no terminal da máquina 
alvo o comando time e o nome do programa: 

Time ./autorun.sh  

 Após a execução do comando e depois de toda a recolha de ficheiros e informação que tenha 
sido configurada primeiramente na aplicação “LTS”, é retornada a seguinte informação: 

• real : é o tempo total utilizado pela aplicação, desde a execução até este 
ser terminado; 

• user: mostra o tempo que o CPU usa para processar a aplicação; 

• sys: mostra o tempo gasto pelo sistema para carregar os requisitos do 
Kernel mode, ou seja, quanto tempo demora a carregar, mover o código e 
iniciar a execução. 

A contagem foi feita com a penUSB ligada ao computador e a partir do momento em que o 
Autorun é executado manualmente e esta contagem irá avaliar a eficiência do dispositivo através 
do tempo decorrido desde o início do script até ao seu término, podendo estar dependente de 
vários condicionantes como por exemplo os ficheiros  a recolher, nomeadamente em situações de 
grandes quantidades de informações, pesquisa e cópia de ficheiros, as várias distribuições, as 
características dos discos rígidos e o hardware. Neste ponto, é possível obter os resultados de 
tempo de recolha, a nível de USB, com diferentes discos rígidos, vários sistemas operativos, 
Autorun e Script. 

5.1.1 – Resultados de Tempo de Recolha 

Neste ponto, são realizados os 8 testes no total, 7 testes à Máquina A e 1 teste à Máquina B com 
o objetivo de recolher o tempo e a quantidade de ficheiros na máquina A e B. Nas tabelas 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, é possível visualizar as suas configurações: 

Configurações da Máquina A –Teste 1 

Teste 1 Máquina A: 
Modelo: Dell Precision M46000 

Processador: Processador Intel I7 2201MHZ 
RAM: 8 GB de Memória RAM 
Disco: Disco SSD 120 GB 

Portas USB: Portas USB 3.0 
Versão do Sistema Operativo: Versão Ubuntu 16.04 64 bits 

 Tabela 5 - Teste1 
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Configurações da Máquina A –Teste 2 

Teste 2 Máquina A: 
Modelo: Dell Precision M46000 

Processador: Processador Intel I7 2201MHZ 
Ram: 8 GB de Memória RAM 
Disco: Disco SSD 120 GB 

Portas Usb: Portas USB 3.0 
Versão do Sistema Operativo: v Versão Ubuntu 17.04 32 bits 

Tabela 6- Teste 2 

Configurações da Máquina A –Teste 3 

Teste 3 Máquina A: 
Modelo: Dell Precision M46000 

Processador: Processador Intel I7 2201MHZ 
Ram: 8 GB de Memória RAM 
Disco: Disco SSD 120 GB 

Portas Usb: Portas USB 2.0 
Versão do Sistema Operativo: Versão Ubuntu 17.04 64bits 

Tabela 7- Teste 3 

Configurações da Máquina A –Teste 4 

Teste 4 Máquina A: 
Modelo: Dell Precision M46000 

Processador: Processador Intel I7 2201MHZ 
Ram: 8 GB de Memória RAM 
Disco: Disco SSD 120 GB 

Portas Usb: Portas USB 2.0 
Versão do Sistema Operativo: Versão Ubuntu 17.04 32bits 

Tabela 8- Teste 4 

Configurações da Máquina A –Teste 5 

Teste 5 Máquina A: 
Modelo: Dell Precision M46000 

Processador: Processador Intel I7 2201MHZ 
Ram: 8 GB de Memória RAM 
Disco: Disco SSD 120 GB 

Portas Usb: Portas USB 3.0 
Versão do Sistema Operativo: Versão Ubuntu 17.04 64bits 

Tabela 9- Teste 5 
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Configurações da Máquina A –Teste 6 

Teste 6 Máquina A: 
Modelo: Dell Precision M46000 

Processador: Processador Intel I7 2201MHZ 
Ram: 8 GB de Memória RAM 
Disco: Disco HDD 500GB 

Portas Usb: Portas USB 3.0 
Versão do Sistema Operativo: Versão Ubuntu 17.04 64bits 

Tabela 10- Teste 6 

Configurações da Máquina A –Teste 7 

Teste 7 Máquina A: 
Modelo: Dell Precision M46000 

Processador: Processador Intel I7 2201MHZ 
Ram: 8 GB de Memória RAM 
Disco: Disco HDD 2TB 7200 RPM 

Portas Usb: Portas USB 3.0 
Versão do Sistema Operativo: Versão Ubuntu 17.04 64bits 

Tabela 11- Teste 7 

Configurações da Máquina B –Teste 8 

Teste 8 Máquina B: 
Modelo: Toshiba NB300-10D 

Processador: Processador Intel Atom N450 
RAM: 2 GB de Memória RAM 
Disco: Disco Rígido HDD250GB 

Portas USB: Portas USB 2.0 
Versão do Sistema Operativo: Versão Ubuntu 17.04 32 bits 

Tabela 12- Teste 8 

Na Tabela 13, é possível visualizar os resultados obtidos nas Máquina A e Máquina B 
configuradas e tendo como objetivo recolher o tempo de duração de recolha e a quantidade de 
ficheiros recolhidos. 
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Eficácia sobre os Tempos de Recolha e a quantidade de Ficheiros recolhidos 

 Nº Ficheiros 
Copiados  

Nº Pastas 
Copiadas 

Dimensão Tempo em s 
(real) 

Tempo em s 
(user) 

Tempo em s 
(sys) 

Máquina A 

Teste 1 7772 28 2.0 GB 347 s 53 s 53 s 

Teste 2 7961 28 2.1 GB 397 s 49 s 60 s 

Teste 3 7916 28 2.0 GB 368 s 42 s 53 s 

Teste 4 7969 28 2.1 GB 442 s 49 s 61 s 

Teste 5 8250 28 2.0 GB 362 s 42 s 53 s 

Teste 6 7973 28 2.0 GB 384 s 42 s 53 s 

Teste 7 7909 28 2.2 GB 377 s 43 s 53 s 

Máquina B 

Teste 8 25854 28 2.4 GB 2599 s 78 s 102 s 

Tabela 13- Eficácia  sobre os tempos de recolha e ficheiros recolhidos 

É possível observar que o tempo de recolha varia entre os vários testes realizados, o Teste 1 
apresenta o tempo de recolha mais baixo de 347 segundos e com um processamento maior com 
um valor de 53 segundos, sendo a máquina configurada com a Versão Ubuntu 16.04 64 bits e 
também com menos ficheiros recolhidos, facto que se justifica pela presença de um menor 
número de ficheiros em sistema, já que todos os ficheiros e pastas preparados no cenário criado 
foram recolhidos. O teste 4, apresenta o tempo de recolha mais alto, nas configurações da 
Máquina A, com a Versão Ubuntu 17.04 32 bits, com um processamento de 49 segundos e o 
Teste 5 da Máquina A, com a Versão Ubuntu 17.04 64bits, apresenta o valor mais alto de 
ficheiros recolhidos, estando relacionada com a localização de armazenamento de ficheiros das 
aplicações  e o seu número existente, com um valor de recolha sendo o segundo mais rápido com 
362 segundos e com um processamento de 42 segundos sendo dos mais rápidos. Em todos os 
testes realizados, os ficheiros de validação foram recolhidos. 

Relativamente à Máquina B, como era esperado, o tempo de recolha foi o mais lento, com a 
Versão Ubuntu 17.04 32 bits, com 2599 segundos e recolhendo 25854 ficheiros e uma dimensão 
de 2.4 GB com um processamento de 78 segundos.  

É assim possível concluir que o hardware com as melhores características, com portas USB 3.0, 
com um processador rápido e RAM contribui para a recolha rápida de ficheiros, sendo utilizado 
um disco SSD, aumentando a velocidade de recolha de informação. 

5.1.2 – Tempos de Recolha USB 

Na Tabela 14 é possível visualizar os tempos de recolha entre diferentes tipos de USB utilizados, 
tendo sido utilizada na máquina A, uma vez que apresenta 2 portas USB 3.0 e 2 portas USB2.0 
na distribuição Ubuntu 17.04.64bits correspondentes aos testes 3 e 5. Foi utilizada a mesma 
configuração a nível de software nos quais os resultados foram os seguintes: 
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Eficácia com diferente hardware de suporte 

Máquinas A e B Tempo (segundos) 
Máquina A c USB 2.0- Teste 3 368 s 

Máquina A com USB 3.0- Teste 5 362 s 

Máquina B com USB 2.0 –Teste 8 2600 s 

Tabela 14- Comparação de Tempos de USB em diferentes computadores 

Para a Máquina B realizado o Teste 8, é possível visualizar o tempo decorrido pela versão de 32 
bits instalada, uma vez que o computador apresenta características de hardware inferiores é 
significativo que leva a um tempo muito superior. 

Assim sendo, é possível concluir que a máquina A com portas USB 3.0 é mais eficiente, sendo 
mais rápida na recolha de ficheiros e informação que as restantes. 

5.1.3 – Tempos de Recolha com diferentes Discos Rígidos 

Na Tabela 15, é possível observar a diferença entre as velocidades de rotação por minuto, no 
entanto a comparação com os tempos obtidos com o disco SSD é mais rápida que os restantes 
discos, sendo o disco HDD 500GB com uma duração superior de 384 segundos. 

Eficácia com diferentes tipos de Discos 

Disco Rpm Duração Capacidade Nº 
Ficheiros 

Nº Pastas Tempo (s) 

HDD 
500GB 

5400 6m 24s 2,9GB 1417 28 384 

HDD 2TB 7200 6m 17s 2,9GB 1417 28 377 
120 SSD 550 MB/s 

Leitura 350 
MB/s 

Escrita 

6m 1 s 2,9GB 1417 28 361 

Tabela 15-  Resultados com diferentes discos 

Por último, foi avaliado em diferentes sistemas operativos, com portas USB3 e com o mesmo 
disco SSD 120GB como é possível visualizar os vários resultados dos testes efetuados na Tabela 
16. 

 

 

 

 



 
 

60 

Eficácia entre os diferentes Sistemas Operativos 

Sistema Operativo 16.04.64 bits 17.04.32 bits 17.04.64 bits 
Nº Ficheiros 
Recolhidos 

7772 Ficheiros         
28 Pastas 

7961 Ficheiros         
28 Pastas 

8250 Ficheiros         
28 Pastas 

Quantidade de 
Recolha 

2.0 GB 2.1 GB 2.0Gb 

Tempo 5m 47 s ( 347 s) 6m 37 s (397) 6m 1s (361s) 

Tabela 16- Eficácia entre os diferentes Sistemas Operativos. 

É possível concluir que na versão 16.04.64 bits o tempo de recolha é mais rápida que a versão 
17.04.64 bits no entanto o número de ficheiros é menor na versão 16.04.64 bits como já tinha 
sido referido na Tabela 13. Esta diferença de quantidade de ficheiros recolhidos está relacionada 
com a localização do armazenamento de ficheiros das aplicações.  

Na máquina B, com o sistema operativo Ubuntu 17.04.32 bits sem ser formatado há meses, o 
mesmo teste levou cerca de 43 minutos a ser concluído, recolhendo 2,4GB de informação das 
quais 25, 854 ficheiros em 28 Pastas, avaliando que o hardware e o estado atual do sistema são 
relevantes para eficiência da recolha. 

5.1.4 – Tempos de Recolha Autorun e Script 

Como referido anteriormente, existem duas fases na recolha de ficheiros, uma fase em que é 
inserido um dispositivo USB com um script e uma segunda fase, um segundo dispositivo USB, 
que permite efetuar o autorun e executar o script automaticamente. Na Tabela 17, é possível 
visualizar o tempo a partir da primeira fase, o script e um outro tempo a partir do autorun que é 
feito pela Rubber Ducky. 

Eficácia entre diferentes tipos de Contagem 

Nº de vezes Contagem a partir de: Tempo Maq. A: Tempo Maq. B 
1 ª Vez Script 8 seg 12 seg 

Rubber Ducky 4 seg 8 seg 
>= 2 ª vez Script 8 seg 8 seg 

Rubber Ducky 4 seg 4 seg 

Tabela 17- Diferentes tempos de contagem 

Como o HAL permite que um dispositivo removível como é o caso do dispositivo USB, seja 
sempre reconhecida mesmo que seja ligada a uma outra porta, foi feita uma comparação de 
tempo para verificar se existia alguma influência a nível de tempo, quando a ligação da penUSB 
é feita pela 1 vez, a nível de deteção da mesma, instalação de drivers comparado depois de ter 
sido inserida varias vezes depois. Os resultados são os mesmos não havendo qualquer alteração 
de valores de tempo. Já na máquina B, a primeira vez que são inseridas as penUSB, as alterações 
são significativas passando para o dobro do tempo. 



 
 

61 

5.2 – Considerações Genéricas 

Como foi escrito anteriormente no 1.2 – Problema de Investigação, atualmente e na minha 
opinião ainda existe muita falta de informação a nível empresas, utilizadores domésticos, 
relativamente a questões de segurança. Também é importante salientar, como falado 
anteriormente de determinados ataques serem também a nível de hardware, não sendo só focados 
a nível de software. 

A falha no firmware do padrão USB, segundo [85] não havendo antivírus que consiga remover 
um dispositivo que tenha sido infetado por esse meio, pois o chip não tem acesso ao sistema 
operativo não sendo possível remover depois de o mesmo ter sido atacado. 

A maior preocupação das empresas sem duvida será sempre a cópia ou o acesso a dados não 
autorizados nos computadores, uma das vulnerabilidades de extrema importância é a 
possibilidade de alguém com um dispositivo USB poder aceder a um computador e ter acesso 
aos dados, a função de autorun de USB ou até mesmo de um cd, tem como função habilitada por 
padrão USB, sendo detetada e executada com os mesmos privilégios e tendo a possibilidade de 
instalar spyware, enviar spams por e-mail ou realizar qualquer ação indevida.  

Muitas das empresas proíbem os funcionários de ligar penUSB aos computadores, mas existe 
sempre forma de contornar a situação, nem que seja apenas para carregar a bateria  do telemóvel. 

 

5.3 – Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, foram realizados os vários testes em duas máquinas, com diferentes tipos de 
software e hardware para validação do objetivo principal, o tempo de recolha de ficheiros.  

Foram realizados os testes para o mesmo efeito e recolhidos tempos de recolha USB, com 
diferentes disco rígidos, diferentes sistemas operativos e tempos de recolha com o Rubber Ducky 
e a partir do script principal. 

Em todos os testes é validado a recolha de ficheiros inicialmente criado o cenário para esse 
efeito. 
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Capítulo 6 – Discussão e Conclusão 

Este Capítulo 6, tem como objetivo apresentar a discussão sobre todo o trabalho e os resultados 
alcançados, bem como apresentar as respostas aos objetivos e questões de pesquisa iniciais, além 
disso, serão descritas as contribuições desta dissertação bem como o trabalho de pesquisa futuro 
que pode ser feito. 

6.1 – Principais Conclusões 

Nesta dissertação, foi formulada como hipótese o desenvolvimento de um software de recolha 
rápida e silenciosa de ficheiros existentes em sistemas operativos Debian Linux, através da 
análise de sistemas operativos Debian Linux, diferentes tipos de Kernel, identificação dos seus 
tipos de ficheiros, permissões e a sua localização, e software existente. Através deste estudo foi 
possível conhecer o funcionamento interno, com base na organização hierárquica de ficheiros 
segundo o FHS, onde se encontram os ficheiros de sistema e de dados e nomeadamente o seu 
comportamento perante os dispositivos USB. Foi ainda possível analisar o modo como são 
armazenadas as informações de sistema, de rede, utilizadores relevantes para a recolha de 
informações. 

Foi sem dúvida um desafio e muito motivante, desenvolver uma ferramenta que fosse possível 
através de um dispositivo USB, recolher informação e ficheiros de forma rápida e silenciosa não 
havendo ainda nenhuma solução, para deixar de reconhecer como teclado nos sistemas, sendo 
necessário dar maior importância aos dispositivos UBS e respetivas portas nos computadores. 

Comparativamente com as outras ferramentas USB existentes, o desenvolvimento desta solução 
mostrou-se ser mais eficiente, robusta, mais completa no sentido de poder ser configurável, 
apresentando uma vasta seleção de opções quer a nível de informação de sistema, rede, 
utilizadores e diferentes tipos de ficheiros em sistemas operativos Debian Linux, de forma rápida 
com tempo médio de 382 segundos, com uma eficácia de 100% na recolha de dados e silenciosa 
sendo esta executada em segundo plano sem que o utilizador se aperceba de ações indevidas e 
intrusivas no seu sistema. 

6.2 – Contribuição para Conhecimento Existente 

Este estudo contribui na disponibilização de uma ferramenta de recolha de ficheiros em sistemas 
operativos Debian Linux, podendo ser utilizado em investigações criminais ou em processos de 
monitorização. 

 O seu impacto pode ser considerado a nível mundial, uma vez que o Ubuntu é uma das 
distribuições mais utilizada, com uma grande popularidade, ganhando novos utilizadores a cada 
dia e por isso, estando presente num maior numero de sistemas em todo o mundo. 
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Esta investigação vem preencher a problemática existente quanto á possibilidade de recolha 
rápida e silenciosa de ficheiros existentes em computadores com sistemas operativos Debian 
Linux.  

6.3 – Recomendações 

Uma vez que este tipo de soluções são utilizados diariamente, nomeadamente a utilização de 
dispositivos USB é sugerida a recomendação de um especial cuidado na ligação de dispositivos 
USB nos computadores, tomando a decisão de desativar portas USB, ou até mesmo de 
recorrerem a ferramentas que limitem a sua utilização.  

A não utilização de contas com privilégios de administrador para uma utilização regular, uma 
vez que é possível recolher informações pretendidas ou mesmo efetuar as alterações nos sistemas 
para um acesso contínuo. 

 Para a obtenção de mais segurança no armazenamento de ficheiros, guardados numa pasta de 
sistema, deve ser o próprio sistema operativo a oferecer essa proteção no acesso aos ficheiros, 
por requerer privilégios elevados, apesar de ser necessário algum cuidado para não se eliminar 
nenhum ficheiro de sistema. 

Apesar de todo o esforço na detecção de malware em dispositivos USB, este também requer uma 
especial atenção, totalmente aconselhada na utilização de utilitários limitadores. 

6.4 – Sugestão para Trabalhos Futuros 

Ao longo do desenvolvimento do software, várias ideias foram surgindo, sugestões para 
trabalhos futuros das quais se sugerem as seguintes: 

Ø a adição de exploits para o escalonamento de privilégios para Linux não sendo necessária 
o dispositivo USB para simulação de teclado; 

Ø a possibilidade de adicionar ferramentas que venham complementar o software 
desenvolvido, como por exemplo ferramentas para recuperação de ficheiros eliminados 
mesmo que já tenham sido eliminados por completo ; 

Ø a possibilidade de adicionar ferramentas que consiga decifrar determinados ficheiros sem 
perder tempo de recolha; 

Ø monitorizar no sentido de verificar se o sistema se encontra seguro a determinados 
possíveis ataques; 

Ø a possibilidade de adicionar ferramentas para verificar qualquer tipo de vírus instalado 
Ø a possibilidade de analisar rapidamente qualquer tipo de ação indevida por parte do 

utilizador e /ou indicar o perfil do utilizador. 
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Apêndices I- Ondas Framework – Ferramenta de Apoio à 
Investigação. 

O Ondas Framework é uma ferramenta de apoio á investigação, um projeto ainda em 
desenvolvimento que permite como o nome indica, ajudar a realizar um mapa de investigação, 
onde numa Fase 1, a introdução, é gerada automaticamente com informação sobre o resumo, 
apresentando o problema de investigação, a questão de investigação principal, identificando os 
objetivos principais, a limitação do estudo e os benefícios da investigação. 

Na Fase 2, no core de investigação, são indicados quais os tópicos abrangidos, resultados 
esperados, fontes de pesquisa e os pontos de partida, utilizando o “quem”, “o que” e o “como” 
tendo como resultado a hipótese de investigação. 

Na Fase 3, motor de investigação, onde é apresentada a metodologia e métodos aplicados, são 
indicados os pontos de partida denominados de Construtores, a origem dos dados, o que recolher, 
as variáveis de análise, como é feita a recolha, como analisar e por último a sua validação. 

Por último, na conclusão, apresenta a contribuição para o conhecimento. 
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1.5 – Outras Ferramentas 

A página Nirsoft, [89] disponibiliza várias ferramentas que poderão ser utilizadas posteriormente  
para obtenção de passwords de emails para Outlook Express, Windows Mail, Incredimail, 
Eudora, Mozilla Thunderbird (se a password não estiver cifrada com password de 
administrador); 

Para aplicações de chat como o Google Talk e o Windows live Messenger, para obter passwords 
armazenadas no sistemas de partilhas de rede e em servidores remotos, para recolha de 
informações e passwords nos browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Safari e Opera. 

 


