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Resumo

Sistema Automático para Realização de Testes

de Penetração

As Tecnologias de Informação são um campo complexo da actual sociedade em que

vivemos, ainda a coabitar com tecnologia semimorta do passado a que se juntam

cada vez mais novos Sistemas, Softwares e Protocolos. A segurança dos Sistemas

Informáticos de hoje, envolve mais do que o controlo de actualizações de Software,

instalação e manutenção de Firewalls, e sensibilização dos utilizadores para a segu-

rança.

Os Hackers aperceberam-se ao longo dos tempos que podiam tirar proveito das

falhas de segurança dos sistemas e das redes informáticas das organizações, bem

como das vulnerabilidades que existem nas aplicações instaladas nos computadores

pessoais. Com o passar dos tempos, vários ataques informáticos foram realizados e

permaneceram na história para casos de estudo.

Para perceber e descobrir como um Hacker consegue entrar num sistema, há que

pensar e actuar como ele. Um Teste de Penetração a um Sistema Informático é

a forma de simular as metodologias usadas pelos Hackers, de modo a encontrar os

pontos mais fracos do alvo e estudar de que forma se consegue contornar os controlos

de segurança, tendo acesso aos sistemas da organização alvo.

Os dados obtidos através de um teste de penetração revelam questões que nen-

huma revisão de arquitectura da rede ou avaliação de vulnerabilidades seriam ca-

pazes de identificar. Nos testes de penetração são detectados todos os pormenores

que identificam o que a organização precisa fazer para se defender de uma invasão
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real. Importante ainda salientar que os Testes de Penetração dividem-se em ataques

realizados do exterior e do interior da rede, mas também passando por técnicas de

Engenharia Social, entre outras.

Existem inúmeras metodologias e ferramentas para realizar testes de penetração,

sejam de forma automática ou manual. A forma manual torna este processo muito

complexo visto ser um processo que requer que os técnicos estejam muito bem quali-

ficados para todo o processo de teste, o que torna esta opção muito cara. Estes testes

requerem que todas as tarefas sejam controladas manualmente. A outra opção é op-

tar por ferramentas ou sistemas que automatizam o teste de penetração, ou alguns

procedimentos do mesmo. Estas ferramentas destinam-se a simplificar o teste de

penetração, ou parte dele, e pelo facto das tarefas serem automáticas, o processo

é mais rápido que o teste manual. Será sobre Sistemas Automáticos de Testes de

Penetração realizados do exterior que esta Dissertação se irá debruçar.

Palavras-chave: Hackers, Cibercrime, Vulnerabilidades, Testes de Penetração,

Ataques, Ética, Lei.
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Abstract

Automatic Penetration Tests

Information Technology is a complex field of the current society where we live, still

live with the technology of the past half-dead who join more and more new sys-

tems, software and protocols. The Security Information Systems involves more than

the control of Software updates, installation and maintenance of firewalls, and user

awareness for safety.

Hackers have realized over time that could take advantage of security flaws in

systems and networks of organizations, as well of the vulnerabilities that exist in

the applications installed on personal computers. With the passage of time, various

computer attacks were carried out and remained in history for case studies.

To understand how a hacker can penetrate in a system, we must think and act

like him. A Penetration Test to a computer system simulate the methodologies used

by Hackers to find the weakest target and explore how it can bypass security con-

trols, acquiring access to systems of the target organization.

In a Penetration Test are detected all the details that identify what the organi-

zation needs to do to defend yourself from an real invasion. Importantly emphasize

that Penetration Tests are divided into attacks carried out from outside and inside

the network, but also through social engineering techniques, and others.

There are numerous methodologies and tools to perform Penetration Tests,

whether automatic or manual. The manual way makes this process very complex

since it is a process that requires highly skilled technicians are for the whole testing

process, making this option very expensive. These tests require that all tasks are
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controlled manually. The other option is to choose tools or systems that automate

penetration testing procedures or some of the same. These tools are intended to sim-

plify the penetration test, or a part thereof, and in that the tasks are automated,

the process is faster than manual testing. It will be about Automatic Penetration

Tests performed outside this dissertation will look up.

Keywords: Hackers, Cybercrime, Vulnerabilities, Penetration Testing, Attacks,

Ethics, Law.
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3.2 Aspectos Legais e Ética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.2.1 Legislação Nacional e Internacional . . . . . . . . . . . . . . . 51
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3.3.1 OSSTMM - Open Source Security Testing Methodology Manual 55

3.3.2 NIST - National Institute of Standards and Technology - Tech-

nical Guide to Information Security Testing and Assessment . 58

3.3.3 ISSAF - Information Systems Security Assessment Framework 60

3.3.4 PTES - Penetration Testing Execution Standard . . . . . . . . 62

3.3.5 Certificações para profissionais em Testes de Penetração . . . 63

3.4 Tecnologias e Metodologias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.4.1 Sistemas Operativos dedicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.4.2 Ferramentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.4.3 Vulnerabilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.4.4 Ataques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.4.5 Caso Estudo: “Como hackear um banco, teoricamente“ . . . . 77

3.5 Automatização dos Testes de Penetração . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4 Proposta de Metodologia para Testes de Penetração 83
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Motivação e Enquadramento

Vivemos numa Aldeia Global onde coabitamos numa sociedade denominada de So-

ciedade da Informação e Comunicação, ou Sociedade do Conhecimento. Esta So-

ciedade acaba por ser uma extensão da Era Industrial, em que as mesmas coisas que

aconteceram nessa época do ponto de vista socioeconómico, estão a acontecer agora

mas com a diferença de ser numa escala muito maior, com maior qualidade, quanti-

dade e velocidade. Nesta Sociedade Moderna, os cidadãos são convidados a criar in-

formação digital e a integrarem-se nestas Sociedades Informatizadas, transformando-

se em cidadãos da “Rede”, donos de um novo mundo, o mundo virtual ou mundo

de uma realidade constrúıda sobre o Ciberespaço. Nesta aldeia em que todos se

conhecem e todos têm a possibilidade de comunicar, devido às potencialidades que

a Internet nos oferece, os seres humanos continuam a ser curiosos, talvez ainda mais

do que na época dos Filósofos Gregos. A Era da Informação deu um grande impulso

à curiosidade humana, que por sua vez permite à humanidade dar liberdade à sua

criatividade de modo a satisfazer a sua curiosidade.

Passamos da terra para o conhecimento, como sendo a fonte do capital no

panorama actual. No século passado quando se perguntavam quais as principais

empresas mundiais, a resposta seria as empresas que constrúıam bens materiais

como por exemplo a Ford. Hoje em dia, as empresas com maior capital são aquelas

que produzem conhecimento, como a Google, sendo o conhecimento e a propriedade

intelectual a matéria prima desta nova economia. Citando as palavras do Inspector-

Chefe da Policia Judiciária Rogério Bravo, “Onde está o dinheiro, está o crime

organizado“. Com esta afirmação dá para perceber que se a actual economia tem o

1



1. Introdução

seu lucro devido ao Conhecimento, então os novos criminosos desta Sociedade não

são os t́ıpicos criminosos a que estamos habituados a ver nos filmes com uma arma na

mão. Fazendo a comparação com a imagem das diferentes economias e sociedades,

no passado o dinheiro vinha da construção e da venda dos bens materiais, sendo que

actualmente e na Sociedade do Conhecimento o dinheiro que faz trabalhar esta so-

ciedade vem do conhecimento. Na actual sociedade não é preciso haver armas para

haver crimes, basta apenas um computador e um cérebro repleto de conhecimento,

conhecimento esse que veio criar um novo perfil de criminosos - os Cibercriminosos.

O conhecimento cria novas personalidades. Neste contexto, temos o caso das

pessoas que usam os seus conhecimentos para cometer crimes (Cibercriminosos) e

temos novos profissionais na área das tecnologias, sendo eles os peritos em Segurança

Informática e Segurança da Informação. São estes os responsáveis por descobrir

os criminosos, identificar as vulnerabilidades de segurança dos Sistemas, apresentar

propostas para a resolução dessas mesmas vulnerabilidades, evitar que novos ataques

aconteçam e estudar todas as metodologias e tecnologias de ataque para saber como

melhor defender posśıveis ataques. Em termos relacionados com Tecnologia, ex-

istem ferramentas, scripts, mecanismos e procedimentos que permitem avaliar a

segurança informática de uma determinada Instituição. Um Teste de Penetração é

a metodologia utilizada para colocar à prova todos os mecanismos de segurança da

Instituição ou Organização que se pretende testar. Há que usar diferentes mecan-

ismos (padrões de segurança, protocolos, boas práticas, análise de vulnerabilidades,

etc.) para avaliar a segurança do sistema e da rede. Usar as mesmas metodologias

de ataque que os Hackers maliciosos usam nas suas actividades, é o que se pretende

com um Teste de Penetração. No entanto há empresas de renome e de prestigio

na área da Segurança a certificar estes profissionais com o objectivo de aumentar a

qualidade e confiança dos seus serviços.

2



1.2. Questões de Investigação e Objectivos

1.2 Questões de Investigação e Objectivos

Para aumentar a eficiência e prontidão de resposta, vários processos e mecanismos

de Testes de Penetração estão a ser propostos e desenvolvidos por várias instituições

e empresas da área da Segurança Informática. Esta dissertação irá focar-se no vasto

mundo do Hacking e do Cibercrime, bem como todas as abordagem envolventes

num Teste de Penetração realizado a um determinado alvo a partir do exterior

do mesmo, apresentando por fim um Sistema Automático de Realização de Testes

de Penetração bem como uma proposta de metodologia para a realização do mesmo.

Para o contexto em questão, esta Dissertação está orientada para o estudo do

seguinte objectivo de investigação:

• Cibercrime e Testes de Penetração a Sistemas Informáticos.

Tendo como base estas questões de investigação, esta Dissertação pretende atingir

o seguinte objectivo:

• Abordar aspectos importantes relacionados com o Ciberespaço e a criminal-

idade a ele associado (Cibercrime), bem como as metodologias de ataque e

de defesa, apresentando por último um Sistema Automático de Realização de

Testes de Penetração a Sistemas Informáticos.

3





Caṕıtulo 2

Classificação dos Ambientes Web

2.1 Network

2.1.1 Paradigma Cliente/Servidor

Um dos objectivos da Internet é o de fornecer serviços aos utilizadores. Uma das

formas do utilizador ter acesso a um serviço que é fornecido por um servidor remoto

é a execução de dois programas: um programa Cliente e um programa Servidor. O

cliente executa um programa que envia um pedido ao servidor remoto, e este executa

outro programa para fornecer o serviço pedido pelo cliente.

• Cliente: Um Cliente consiste numa máquina local que faz pedidos através de

um Browser a um Servidor remoto, por exemplo. Neste exemplo, o Browser

consiste em três partes: o controlador, o protocolo cliente e o interpretador.

O controlador recebe os inputs do teclado ou do rato e usa os programas do

cliente para aceder aos ficheiros que estão alojados no servidor. Depois do

acesso ao ficheiro, o controlador usa o interpretador para mostrar o ficheiro

no ecrã. O interpretador irá interpretar o código HTML, Java ou Javascript,

dependendo do tipo de ficheiro acedido através de um protocolo cliente que

pode ser o FTP, TELNET ou HTTP. Um programa cliente é finito, isto quer

dizer que é iniciado pelo utilizador e termina quando o serviço é completo. O

Cliente abre o canal de comunicação com o endereço IP do Servidor remoto e o

valor do porto do programa espećıfico em execução na máquina, ou então um

URL. Depois do canal de comunicação estar aberto, o Cliente envia o pedido e

espera pela resposta do Servidor. Embora o processo de pedido/resposta seja

repetido várias vezes, este processo é finito e chegará ao fim.

• Servidor: Um Servidor consiste numa máquina instalada remotamente com

5



2. Classificação dos Ambientes Web

o objectivo de prestar serviços aos clientes. Quando este inicia, ele abre o

porto para receber os pedidos dos clientes, mas nunca inicia um serviço até ser

solicitado para tal. Quando recebe um pedido vindo de um cliente, o servidor

responde ao pedido e envia a resposta para o cliente. [1]

Figura 2.1: Modelo Cliente/Servidor

2.1.2 Camada de Aplicação

Para compreendermos esta camada, há que entender o paradigma cliente/servidor.

Resumidamente, precisamos de dois programas. Um computador local executa um

programa para solicitar um serviço a partir de um computador remoto. O computa-

dor remoto por sua vez executa um programa para atender o programa solicitante.

Isto significa que cada um dos dois computadores ligados através da Internet, deve

executar um programa: um para fornecer um serviço e outro para solicitar um

serviço. Um programa servidor é um programa infinito pelo facto de estar constan-

temente a funcionar e sempre a aguardar pelos pedidos dos clientes, a menos que um

problema apareça. Um programa cliente é finito, o que significa que é iniciado pelo

utilizador e termina quando o serviço é completo. O paradigma cliente-servidor é

baseado num conjunto de funções predefinidas chamadas de interface, sendo as mais

comuns os sockets. Para utilizar o canal de comunicação, um dos programas (cliente

ou servidor) precisa de solicitar ao sistema operativo que crie um socket.

2.1.3 Camada de Transporte

A camada de transporte está localizada entre a camada de rede e a camada de

aplicação. A camada de transporte é responsável pela prestação de serviços para

a camada de aplicação, que recebe os serviços da camada de rede. O primeiro ob-

jectivo de um protocolo desta camada é o de proporcionar a comunicação entre os

processos. Um processo é uma entidade da camada de aplicação (programa em

execução) que utiliza os serviços da camada de transporte. A camada de rede é
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responsável pela comunicação ao ńıvel do computador (host a host). Um protocolo

da camada de rede apenas pode entregar a mensagem no computador de destino,

sendo esta uma entrega incompleta porque a mensagem necessita de ser entregue

no processo correcto. Vai ser então a camada de transporte a assumir a respons-

abilidade de entregar a mensagem no processo correcto. Embora existam algumas

formas de conseguir a comunicação processo-a-processo, o mais comum é através do

paradigma cliente-servidor que já foi aqui abordado. Um processo no host local,

chamado de cliente, precisa de serviços de um processo que está a correr no host

remoto, chamado de servidor. A máquina cliente e a máquina servidor são definidos

usando diferentes endereços IP. Para definir os diferentes processos, precisamos de

um segundo identificador chamado de porto que é definido entre o valor 0 e 65.535.

O programa cliente define-se com um número de porto chamado de número de porto

efémero. A palavra efémera significa curta e é utilizada neste contexto porque a vida

de um cliente é normalmente curta. Para determinados programas cliente/servidor,

é recomendado usar um número de porto efémero superior a 1023 para que funcione

perfeitamente.

2.1.4 Camada de Rede

Para resolver o problema de entrega de dados através de várias ligações, a camada

de rede foi criada. A camada de rede é responsável pela entrega de dados até ao

seu destino através do envio dos pacotes de dados através dos routers. A Internet,

porém, não é uma única rede, sendo então feita de muitas redes ligadas entre si

através dos dispositivos de conexão. Em outras palavras, a Internet é um conjunto

de redes, uma combinação de LANs e WANs. Para entender melhor o papel da

camada de rede, é preciso pensar sobre todas estes LANs e WANs que formam a

Internet. Neste modelo, um dispositivo de ligação, tais como um router actua como

um interruptor. Quando um pacote de dados chega a partir de uma de suas portas

(interface), o pacote é transmitido através de outra porta para o próximo destino.

Em outras palavras, um processo chamado de comutação ocorre no dispositivo de

ligação. [1]
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2.2 Protocolos

2.2.1 HTTP

O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é o responsável pelo meio de co-

municação entre o Cliente e o Servidor, sendo um protocolo usado principalmente

para aceder a dados na World Wide Web e está situado na camada de aplicação. O

protocolo HTTP define um mecanismo para pedir um recurso e o servidor retorna

esse recurso se ele tiver dispońıvel. Os recursos são chamados de URL (Uniform

Resource Identifiers) e abrangem um vasto leque desde páginas de texto dinâmicas

até conteúdos de v́ıdeo em streaming.

O HTTP funciona como uma combinação do FTP e do SMTP. É semelhante ao

FTP porque possibilita a transferência de arquivos e utiliza os serviços do protocolo

TCP no Porto 80. É semelhante ao protocolo SMTP porque os dados transferidos

entre o cliente e o servidor são como mensagens SMTP, sendo o formato das men-

sagens controlado pela norma MIME. Ao contrário do SMTP, o protocolo HTTP

não está preparado para ser lido pelas pessoas, mas sim pelo Servidor e pelo Cliente

(Browser). Os comandos enviados do Cliente para o Servidor são incorporados numa

mensagem de pedido e o ficheiro pedido é incorporado numa mensagem de resposta.

Embora o HTTP utilize os serviços do protocolo TCP, o HTTP é um protocolo sem

estado, o que significa que o servidor não mantém informações sobre o cliente. O

cliente inicia a comunicação enviando um pedido e o servidor responde enviando

uma resposta. O conceito de estado de sessão é mantido pelo próprio protocolo.

Isto é, se o utilizador pedir um recurso e receber uma resposta válida, se em seguida

solicitar outro recurso, o servidor considera que este último pedido é um pedido

totalmente separado e único. [1]
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Pedido HTTP: A mensagem de pedido enviada por parte do cliente consiste

numa linha de pedido, um cabeçalho e por vezes algum conteúdo no corpo da men-

sagem.

Figura 2.2: Formato do Pedido HTTP

• Linha de pedido: A primeira linha numa mensagem de pedido é chamada

de linha de pedido. Esta linha contém os métodos (GET, POST, HEAD)

utilizados, o URL e a versão do protocolo, ambos separados por espaços.

– Métodos: Os métodos mais utilizados nas aplicações Web são o GET e o

POST. O método GET é utilizado para ter acesso aos recursos do servi-

dor. Este método caracteriza-se pelos parâmetros de consulta enviados

para o servidor através do URL. O método POST é utilizado para exe-

cutar acções. Com este método os parâmetros de consulta são enviados

no corpo da mensagem do protocolo HTTP.

– URL (Uniform Resource Locator): O URL é um identificador exclusivo de

um serviço web, através do qual é posśıvel aceder a um serviço. O formato

padrão do URL é o seguinte: protocol://hostname[:port]/[path/]file[?param=value]

– Versão: Esta linha fornece a versão do protocolo HTTP, estando actual-

mente na versão 1.1.

• Cabeçalho: Depois da linha de pedido, vem o cabeçalho que envia informações

adicionais do cliente para o servidor. Por exemplo, o cliente pode solicitar ao

servidor que o ficheiro seja enviado num formato espećıfico.
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São então os Cabeçalhos da mensagem de pedido:

– Accept: Informa o servidor sobre qual o tipo de conteúdo que o cliente

está disposto a aceitar, como por exemplo ficheiros de imagem, etc.

– Accept-Encoding: Informa o servidor sobre que tipo de codificação de

conteúdo o cliente está disposto a aceitar.

– Authorization: Envia as credenciais do cliente para o servidor, de forma

a que se realize a autenticação.

– Cookie: Envia cookies do cliente para o servidor.

– Host: Especifica qual o hostname do servidor, que vai em formato URL.

– If-Modified-Since: Envia a data em que o Browser recebeu pela última

vez o serviço solicitado. Se o serviço não sofreu alterações, o servidor pode

dar a instrução ao Browser para que este utilize uma cópia em cache com

o código de status 304.

– If-None-Match: O Browser envia a tag enviada pelo Servidor da última

vez em que este foi acedido. O servidor pode determinar se o Browser

pode utilizar a sua cópia em cache, ou não.

– Origin: É usado em pedidosAjax-crossdomain para indicar qual o domı́nio

que deu origem ao pedido.

– Referer: Especifica o URL do qual o pedido teve origem.

– User-agent: Fornece informação sobre o Browser ou sobre outro software

instalado no cliente que gera o pedido ao servidor.

• Corpo da mensagem: Pode estar presente numa mensagem de pedido. Este

geralmente contém o comentário a ser enviado.
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1 GET /auth /488/ YourDetai l s . ashx ? uid=129 HTTP/1 .1

2 Accept : app l i c a t i o n /x−ms−app l i c a t i on , image/ jpeg , app l i c a t i o n /

xaml+xml , image/ g i f , image/pjpeg , app l i c a t i o n /x−ms−xbap ,

app l i c a t i o n /x−shockwavef lash ,∗/∗
3 Refe r e r : https : //mdsec . net /auth /488/Home . ashx

4 Accept−Language : en−GB
5 User−Agent : Moz i l l a /4 .0 ( compatib le ; MSIE 8 . 0 ; Windows NT 6 . 1 ;

WOW64; Trident / 4 . 0 ; SLCC2 ; .NET CLR 2 . 0 . 5 0 7 2 7 ; .NET CLR

3 . 5 . 3 0 7 2 9 ; .NET CLR

6 3 . 0 . 3 0 7 2 9 ; .NET4. 0C; InfoPath . 3 ; .NET4. 0E; FDM; .NET CLR

1 . 1 . 4 3 22 )

7 Accept−Encoding : gzip , d e f l a t e

8 Host : mdsec . net

9 Connection : Keep−Al ive

10 Cookie : S e s s i on Id=5B70C71F3FD4968935CDB6682E545476

Listing 2.1: Exemplo de um pedido HTTP.

[2]

Figura 2.3: Formato da mensagem de pedido. [1]
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Resposta HTTP: A mensagem de resposta enviada por parte do servidor

contém uma linha de estado, linhas de cabeçalho e conteúdo no corpo da mensagem.

• Linha de estado: A primeira linha numa mensagem de resposta é chamada

de linha de estado. Esta linha contém a versão do protocolo, actualmente

na versão 1.1. Contém também o código correspondente ao estado do pedido

composto por três d́ıgitos. Os códigos no intervalo 100 são apenas códigos

informativos, os códigos no intervalo 200 indicam que o pedido foi feito com

sucesso, os códigos no intervalo 300 redireccionam o cliente para outro URL,

os códigos no intervalo 400 indicam um erro no cliente, e finalmente os códigos

no intervalo 500 indicam um erro no website hospedado no servidor.

• Cabeçalho: Cada linha do cabeçalho envia informações adicionais a partir do

servidor para o cliente.

– Access-Control-Allow-Origin: Indica se o pedido pode ser recuperado

através de Ajax-crossdomain.

– Cache-control: Define como as páginas Web devem ser processadas pela

cache.

– ETag: Os clientes podem enviar este identificador em pedidos futuros

para o mesmo recurso no cabeçalho If-None-Match para notificar o servi-

dor qual a versão do serviço que está em cache.

– Expires: Informa o Browser qual o tempo em que o conteúdo do corpo

da mensagem vai estar dispońıvel.

– Location: É usado em respostas de redireccionamento para informar qual

o destino do mesmo.

– Pragma: Envia a cópia em cache para o Browser.

– Server: Fornece informação sobre o software que está a ser utilizado no

Servidor Web.

– Set-cookie: O Servidor envia um cookie para o Browser a informar que

este o vai enviar novamente numa futura visita.

– WWW-Authenticate: É usado nas respostas que têm como código de

estado o valor 401, de forma a fornecer detalhes sobre os tipos de auten-

ticação que o Servidor suporta.

– X-Frame-Options: Indica se e como pode ser carregada uma frame do

Browser com a resposta do Servidor.
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• O corpo da mensagem contém o documento a ser enviado do servidor para o

cliente. O corpo está sempre presente na mensagem, a menos que a resposta

seja uma mensagem de erro.

1 HTTP/1.1 200 OK

2 Date : Tue , 19 Apr 2011 09 : 23 : 32 GMT

3 Server : Microso f t−I IS /6 .0

4 X−Powered−By : ASP.NET

5 Set−Cookie : t r a ck ing=tI8rk7joMx44S2Uu85nSWc

6 X−AspNet−Vers ion : 2 . 0 . 50727

7 Cache−Control : no−cache

8 Pragma : no−cache

9 Expires : Thu , 01 Jan 1970 00 : 00 : 00 GMT

10 Content−Type : t ex t /html ; cha r s e t=utf−8

11 Content−Length : 1067

12 <!DOCTYPE html PUBLIC −//W3C//DTD XHTML 1.0 Tran s i t i ona l //

E N http ://www.w3 . org /TR/xhtml1/DTD/xhtml1−t r a n s i t i o n a l .

d t d ><html xmlns= http ://www.w3 . org /1999/ x h t m l ><head><

t i t l e >Your d e t a i l s </ t i t l e >

13 . . .

Listing 2.2: Exemplo de uma resposta HTTP.

[2]

Figura 2.4: Formato da mensagem de resposta. [1]

Neste exemplo foi usado o método GET para aceder a uma imagem alojada num

servidor com o caminho /usr/bin/image1. A linha de pedido mostra o método GET,
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o URL e a versão HTTP (1.1). O cabeçalho tem duas linhas que mostram que o

cliente pode receber imagens no formato GIF ou JPEG. Este pedido em concreto

não tem informação no corpo. A mensagem de resposta contém a linha do estado

e quatro linhas no cabeçalho. As linhas do cabeçalho mostram a data e hora, o

servidor, a versão da norma MIME e o tamanho do conteúdo do documento. Logo

de seguida é enviado o corpo do ficheiro. [1]

2.2.2 FTP

O protocolo FTP (File Transfer Protocol) é um mecanismo do protocolo TCP/IP

para transferir ficheiros de um computador para outro, situando-se na camada de

aplicação. O FTP difere de outras aplicações baseadas no paradigma Cliente/Servi-

dor na medida em que é estabelecida duas conexões entre os computadores. Uma

das conexões é utilizada para a transferência dos dados, enquanto a outra é utilizada

para a transferência de informação de controlo. Este método de separar a informação

de controlo da transferência de dados torna o Protocolo FTP mais eficiente. Este

protocolo usa dois portos: o Porto 21 é usado para conexão de controlo e o Porto

20 é usado para a transferência de dados.

O cliente tem três componentes: interface, processo de controlo e processo de

transferência de dados. A conexão de controlo é feita através dos processos de con-

trolo. A conexão de dados é feita através dos processos de transferência de dados. A

conexão de controlo permanece estabelecida durante toda a sessão FTP, enquanto

que a conexão de dados é aberta para cada ficheiro transferido, sendo fechada logo

de seguida. Resumindo, quanto um utilizador inicia uma sessão FTP, é estabelecida

a conexão de controlo que permanece activa. Embora esta conexão esteja aberta,

a conexão de dados é aberta e fechada várias vezes, sendo essas vezes os vários ar-

quivos que são transferidos.

Conexão de controlo: A conexão de controlo divide-se em dois passos. O

primeiro é o facto do servidor ter que ter o porto 21 aberto à espera dos pedidos dos

clientes. O segundo passo é dado pelo cliente que irá conectar-se ao servidor. Ao

iniciar uma conexão FTP, o cliente inicia uma conexão de controlo com o servidor

no porto 21, conexão que vai servir para a transferência de informação, como por

exemplo comandos. A conexão de controlo permanece aberta durante todo o pro-

cesso, aguardando os pedidos por parte do cliente.
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Conexão de dados: Como referido anteriormente, a conexão de dados usa o

porto 20 do servidor. O cliente envia os comandos para o servidor através de um

porto efémero, enviando também o número do porto cliente através do comando

PORT, porto esse que irá ser utilizado durante toda a conexão de dados. Quando

o cliente solicita um ficheiro ao servidor, este abre uma conexão de dados com o

cliente através do porto 20, sendo fechada logo que o ficheiro é transferido.

O cliente e o servidor FTP funcionam em máquinas diferentes e devem comu-

nicar um com o outro. Estas duas máquinas podem utilizar Sistemas Operativos

diferentes, conjunto de caracteres diferentes, estruturas e formatos de arquivos difer-

entes. O protocolo FTP deve tornar essa diferença compat́ıvel.

Comunicações através da Conexão de Controlo: O protocolo FTP usa a

mesma metodologia que o protocolo TELNET ou SMTP para comunicar através da

Conexão de Controlo. É usado um conjunto de caracteres NVT ASCII devido ao

facto da comunicação ser realizada através de comandos e respostas. Este método

simples é adequado para a Conexão de Controlo porque é enviado um comando, ou

resposta de cada vez. Cada comando ou resposta é enviado apenas numa linha, logo

não há preocupações com os formatos ou estruturas.

Comunicações através da Conexão de Dados: O objectivo e a realização

da Conexão de Dados é diferente da Conexão de Controlo porque o objectivo é

transferir dados através da conexão de dados. O cliente apenas tem que definir o

tipo de ficheiro a transferir, a estrutura de dados e o método de transferência. Antes

que os dados sejam enviados através da conexão de dados, essa transferência tem

que ser preparada pela conexão de controlo.

A transferência de ficheiros ocorre através da conexão de dados sob controlo

dos comandos enviados através da conexão de controlo. No entanto deve-se lem-

brar que a transferência de ficheiros sob o protocolo FTP assenta em três pontos

fundamentais:

• O processo de cópia de um ficheiro de um servidor para o cliente trata de

recuperar o ficheiro pretendido (download).

• O processo de envio de um ficheiro de um cliente para o servidor trata de

armazenar o ficheiro pretendido (upload).

• Uma lista de directorias ou arquivos deve ser enviada do servidor para o cliente
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como um arquivo, isto porque o protocolo FTP trata a lista dos nomes de

directorias ou arquivos como um ficheiro que é enviado através da conexão de

dados.

Figura 2.5: Sessão FTP [1]

Segurança no protocolo e Anonymous FTP: Para se usar este protocolo é

necessário ter uma conta (username e password) no servidor remoto. Alguns websites

têm um conjunto de ficheiros dispońıveis para acesso publico. Para aceder a esses

arquivos, o utilizador não necessita de ter uma conta no servidor. Em vez disse,

o utilizador pode usar o utilizador “anonymous” como username e “guest” como

password. Este acesso é muito limitado, permitindo acesso a algumas directorias

ou ficheiros, bem como um limitado conjunto de comandos posśıveis de digitar.

Por exemplo, a maioria dos websites permitem o utilizador copiar alguns ficheiros,

mas não permite a navegação entre directorias. No entanto, ao estarmos a aceder ao

servidor remoto, estamos a levantar algumas questões relativas à segurança. Quando

o protocolo FTP foi criado, a segurança não era um problema, o que não se verifica

nos dias de hoje. Embora seja necessário realizar um login para aceder ao servidor

remoto, os dados de login (username e password) vão em claro, isto é, sem estarem

cifrados. Este aspecto possibilita que um atacante intercepte o pacote em que são

enviados os dados de login e tenha acesso à password e username. A conexão de

transferência de dados também transmite dados em claro, o que não é seguro. Para

que este processo se torne seguro pode-se adicionar uma Secure Socket Layer entre

a camada de aplicação FTP e a camada TCP. Neste caso o protocolo é denominado

de SSL-FTP. [1]
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2.2.3 SSL/TLS

Actualmente existem dois protocolos dominantes que garantem a segurança na ca-

mada de transporte, são eles o SSL (Secure Socket Layer) e o TLS (Transport Layer

Security). Um dos principais objectivos destes protocolos é o de fornecerem a aut-

enticidade do servidor e do cliente, a confidencialidade nas comunicações e a integri-

dade dos dados transmitidos. Programas que funcionam no modelo Cliente/Servi-

dor na camada de Aplicação, como por exemplo o protocolo HTTP que utiliza os

serviços TCP, pode transmitir os dados em pacotes SSL. O protocolo HTTP não

oferece segurança, no entanto para garantir a segurança das comunicações, este pro-

tocolo pode ser executado sobre o protocolo SSL passando de HTTP para HTTPS.

HTTPS é então o protocolo que vai garantir confidencialidade, autenticidade do

cliente e servidor e integridade dos dados. Num caso prático, os números de cartões

de crédito podem ser transferidos em segurança quando se realizam compras on-line.

Arquitectura SSL: Este protocolo foi projectado para fornecer serviços de se-

gurança nos dados gerados a partir da camada de Aplicação. Geralmente ele pode

receber dados a partir de qualquer protocolo da camada de Aplicação, mas geral-

mente é sempre do protocolo HTTP. Os dados recebidos da camada de Aplicação são

assinados e cifrados para serem passados para um protocolo da camada de Trans-

porte, como por exemplo o protocolo TCP.

Serviços: O protocolo SSL fornece vários serviços aos dados recebidos através

da camada de Aplicação, são eles:

• Fragmentação: O protocolo divide em primeiro lugar os dados em blocos de

214 bytes.

• Compressão: Cada fragmento de dados é compactado usando um dos métodos

de compressão sem perdas, negociado entre o cliente e o servidor. Este método

é opcional.

• Integridade: Para preservar a integridade dos dados, o protocolo SSL usa uma

função de Hash com respectiva chave para criar um código de autenticação da

mensagem.

• Confidencialidade: Para garantir a confidencialidade dos dados originais e

do código de autenticação da mensagem, estes dois parâmetros são cifrados

através de criptografia de chave simétrica.

17



2. Classificação dos Ambientes Web

• Framing: É adicionado um cabeçalho aos dados cifrados. Os dados são então

transferidos para um protocolo da camada de Transporte.

Algoritmos de troca de Chaves: Para trocar uma mensagem autenticada

e confidencial, o cliente e o servidor precisam de um conjunto de chaves cifradas.

No entanto, para criar estas chaves, deve ser estabelecida uma chave mestra entre

as duas partes. O protocolo SSL define vários métodos de troca de chaves para

estabelecer a chave mestra.

Algoritmos de cifragem/decifragem: O cliente e o servidor necessitam de

concordar e estabelecer um conjunto de algoritmos de cifragem e decifragem dos

dados.

Algoritmos de Hash : O protocolo SSL utiliza algoritmos deHash para fornecer

a integridade da mensagem. Vários algoritmos de Hash são definidos para essa fi-

nalidade.

Cipher Suite (Conjunto de Encriptação): A combinação da troca de chaves,

Hash e algoritmos de criptografia, definem um conjunto de encriptação para cada

sessão SSL.

Algoritmos de compressão: A compressão é opcional no protocolo SSL. Nen-

hum algoritmos de compressão especifico está definido, logo, cada sistema pode usar

qualquer algoritmos de compressão.

Criação dos Parâmetros de Cifra: Para que se atinja a integridade e confi-

dencialidade da mensagem, o protocolo SSL precisa de seis segredos criptográficos,

quatro chaves e dois vectores de inicialização. O cliente precisa de uma chave para

a autenticação das mensagens, uma chave criptográfica e um vector de inicialização.

O servidor irá precisar destes requerimentos também. O protocolo requer que as

chaves que são enviadas num sentido, sejam diferentes daquelas que são enviadas no

sentido oposto, isto para que caso haja um ataque numa direcção, o outro lado da

comunicação não é afectado.

Sessões e Conexões: O protocolo SSL diferencia uma conexão a partir de uma

sessão, isto porque a sessão é uma associação entre um cliente e um servidor. Depois

de estabelecida a sessão, as duas partes intervenientes têm informação em comum,

como o identificador da sessão, o certificado que autentica cada uma delas, o método
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de compressão, o conjunto de encriptação e uma chave principal que é usada para

criar as chaves de autenticação das mensagens. É necessário estabelecer uma sessão

entre as duas entidades que fazem a troca de dados, mas isto não é o suficiente. Há

que criar uma conexão entre si, logo há que haver a troca de dois números aleatórios

e criar através da chave mestra, as chaves e os parâmetros necessários para a troca de

mensagens envolvendo autenticação e privacidade. Uma sessão apenas pode consistir

em muitas conexões. A ligação entre os dois intervenientes na comunicação pode ser

terminada e restabelecida com a mesma sessão, isto porque quando uma conexão é

terminada, os dois intervenientes podem terminar a sessão, mas não é obrigatório,

podendo assim retomar a sessão novamente. [1]

2.2.4 TCP

O protocolo TCP é um protocolo orientado por fluxo que se situa na camada de

Transporte, servindo como o intermediário entre os programas de aplicação e as

operações de rede. Tal como o UDP, o TCP fornece comunicações processo-a-

processo usando o número dos portos. No caso do UDP, um processo envia men-

sagens com limites pré-definidos para que possam ser enviados. Acrescenta o seu

próprio cabeçalho em cada uma das mensagens e entrega-as ao protocolo IP para

serem transmitidas. No caso do TCP, este permite que o processo envie os dados

como um fluxo de bytes e permite que o processo de recepção receba os dados como

um fluxo de bytes. O protocolo TCP cria um canal de comunicação entre os dois

processos em que é posśıvel transmitir os bytes através da Internet.

Figura 2.6: Fluxo de bytes [1]

A comunicação feita através de TCP é full duplex, isto é, quando uma conexão

é estabelecida ambas as partes podem enviar e receber dados ao mesmo tempo. O

protocolo TCP tem sempre uma conexão orientada. Um protocolo de transporte

com conexão orientada estabelece um caminho virtual entre a origem e o destino.

Todos os segmentos que pertençam a uma determinada mensagem são enviados
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através desse caminho virtual. Ao utilizar-se uma única via de comunicação para

toda a mensagem, facilita-se o processo de reconhecimento bem como o de reenvio

de dados perdidos ou danificados. Pode-se perguntar como é que o TCP que utiliza

os serviços de IP, um protocolo sem conexão, pode ter uma conexão orientada. O

facto é que uma conexão TCP é virtual, não f́ısica. O protocolo TCP funciona num

ńıvel mais elevado e usa os serviços do protocolo IP para entregar os segmentos da

mensagem ao receptor. Se um segmento for perdido ou danificado, este é reenviado.

Ao contrário do TCP, o IP não tem conhecimento deste reenvio dos dados. Numa

conexão TCP existem três fases: estabelecer a conexão, transferência de dados e o

fim da conexão.

2.2.5 UDP

O protocolo UDP está localizado na camada de transporte, tal como o TCP. Um

protocolo situado na camada de transporte tem várias responsabilidades, como por

exemplo, criar a comunicação entre processos sendo que o protocolo UDP usa os

números dos portos para estabelecer essas comunicações. Outra das funções deste

protocolo é fornecer mecanismos de controlo no ńıvel de transporte, no entanto o

protocolo UDP não fornece controlo de erros, sendo que se o protocolo detectar

algum erro no pacote de dados recebido, é abandonado. O protocolo UDP não

acrescenta nada de novo aos serviços IP, excepto para criar uma comunicação entre

processos, em vez de comunicação entre máquinas. UDP é um protocolo muito

simples que usa o mı́nimo de recursos para comunicar. Se um processo quer enviar

uma pequena mensagem, é usado o protocolo UDP pelo facto de ser uma mensagem

pequena e não ser necessário tanta interacção entre emissor e receptor, como acontece

no TCP. Os pacotes do protocolo UDP têm um valor fixo de 8 bytes para o header,

onde é enviada informação como o porto de origem, porto de destino, tamanho e um

campo para detectar erros. O UDP fornece um serviço de conexão, isto significa que

cada pacote enviado por UDP é um pacote independente. Não há relação nenhuma

entre os vários pacotes enviados mesmo que sejam provenientes do mesmo processo

de origem e com destino ao mesmo processo. Ao contrário do TCP, não existe

nenhuma ligação estabelecida para que possa ser terminada, isto quer dizer que

cada pacote pode viajar por um caminho diferente.

2.2.6 IP

O IP (Internet Protocol) é o mecanismo de transmissão utilizado pelos protocolos

TCP/IP na camada de rede. Tal como o TCP, o IP é um protocolo confiável, no
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entanto é um protocolo sem conexão que trata cada pacote de forma independente,

sendo que cada pacote pode seguir um percurso diferente até chegar ao seu destino.

Isso implica que pacotes que sejam enviados da mesma origem para o mesmo destino

cheguem por diferentes caminhos e ordem. Além disso, alguns deles podem ficar

perdidos ou serem danificados pelo caminho. [1]

2.3 WWW - World Wide Web

A World Wide Web foi inicialmente desenvolvida para ser um repositório de conhec-

imento humano que permitisse aos colaboradores espalhados pelo mundo, a possi-

bilidade de compartilhar com vários colaboradores as suas ideias e todos os aspectos

relativos a projectos em comum. A ideia da Web foi motivada pela experiência

bem sucedida de um sistema de hipertexto pessoal usado para manter o controlo

de informações pessoais de um pequeno projecto. A possibilidade de um aumento

da sua escala permitiu que a Web pudesse expandir-se rapidamente a partir das

suas origem no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear) através da

Internet, independentemente das fronteiras ideológicas ou de diferentes nações. [3]

Tim Berners-Lee é considerado o pai da World Wide Web e todas as suas ideias

foram desenvolvidas no CERN. Ele entende que a World Wide Web deve ser con-

siderada principalmente como um desenvolvimento tecnológico baseado na ideia de

que através da conexão de computadores, podemos ligar todo o conhecimento do

mundo num só espaço. A junção da Internet com o Hipertexto foi o casamento per-

feito para a criação da World Wide Web. Seria fundamental a criação de protocolos

que definissem como as informação seriam enviadas, e isso fez com que se criasse

ao mesmo tempo uma visão geral sobre como a World Wide Web seria organizada

e utilizada. Tim Berners-Lee acreditou que a Web seria disponibilizada para todas

as pessoas, desde o utilizador comum, estudantes, organizações e empresas. Para

tal havia a necessidade de criar um consenso geral sobre a forma como a World

Wide Web devia funcionar sem que sejam definidas normas e regras superiores. A

organização desse consenso resultou na World Wide Web Consortium (W3C). [4]

2.3.1 Arquitecturas Web

As arquitecturas Web estão cada vez mais dispostas em modelos centralizados de

processamento. Certos serviços instalados na Cloud são um dos exemplos em que

os clientes apenas recebem os dados processados por um servidor central ao qual
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estão conectados pela Internet. O que difere a arquitectura Web para além de outros

modelos de processamento é o facto de depender da tecnologia popularizada pela

WWW (World Wide Web), o HTML (Hypertext Markup Language) e o seu meio

de transporte principal, o protocolo HTTP. [5]

Figura 2.7: Componentes de uma Arquitectura de Aplicação Web

Para atenuar as limitações do modelo de duas camadas nos tradicionais ambi-

entes cliente/servidor, a arquitectura em Multicamadas foi projectada para permitir

a oferta de serviços, e para que as aplicações sejam distribúıdas conforme as necessi-

dades. Uma camada corresponde a um Hardware funcional separado dos restantes,

ou um Software instalado numa máquina que executa determinadas funções em

espećıfico. [6]

Separar as diferentes camadas por diferentes máquinas é uma boa metodolo-

gia para oferecer um bom desempenho às aplicações que são consultadas por vários

clientes em simultâneo, no entanto o servidor de base de dados e servidor de aplicação

podem estar na mesma máquina f́ısica. É necessário também que os servidores es-

tejam preparados para processar as aplicações que albergam, por isso necessitam de

ter instalado Softwares que irão processar as linguagens de programação em que as

aplicações foram desenvolvidas.

Aplicações Web: Uma Aplicação Web é muito mais complexa que um sim-

ples website estático. Uma Aplicação Web é uma aplicação informática baseada

no paradigma Cliente/Servidor que usa o Browser como cliente para apresentar a

aplicação solicitada, aplicação esta que fornece um serviço interactivo ao utilizador

que está conectado a um servidor remoto que processa e fornece a aplicação dese-

jada. [7] Por exemplo, uma Loja Online é um exemplo de uma Aplicação Web. Há

uma interactividade com o utilizador e esta interactividade apenas é possibilitada

pelo facto da Aplicação estar desenvolvida e assente numa Arquitectura em Multi-

camadas que será explicada de seguida.

Embora as Aplicações Web se enquadrem no paradigma cliente/servidor, estas
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Aplicações vão muito mais além disso. No que toca a este tipo de Aplicações, nota-se

que ainda não estão definidos padrões de implementação e designação no que toca

às Arquitecturas e às mesmas Aplicações. Há autores que focam apenas duas ca-

madas, sendo ela a camada Cliente e camada Servidor. Outros autores colocam na

mesma camada o Servidor Web e o Servidor de Aplicação, focando depois a Camada

de Apresentação e de Dados, criando então um exemplo de Arquitectura em três

camadas. Há autores que ao explicarem o funcionamento deste tipo de Aplicações,

referem-se às mesmas como Serviços Web, designando-os e colocando-os em Arqui-

tecturas que podem induzir em erro e sem focar qual o papel do Utilizador, nem

se este faz parte de alguma camada em concreto. Por exemplo, para os autores de

“Modeling 3-Tiered Web Services - Xue Liu, Jin Heo, Lui Sha” [8] um Serviço Web

está sob uma arquitectura em três camadas, sendo elas o Servidor Web, Servidor de

Aplicação e Base de dados, sem fazer qualquer referencia ao Utilizador cliente do

serviço.

O Utilizador é o principal interveniente e cliente neste tipo de tecnologia, fazendo

todo o sentido o Cliente fazer parte da Arquitectura em Multicamadas. Os próprios

Servidores Web são clientes quando interagem com outros Servidores em back-end.

Nas Aplicações Web assentes em multicamadas, cada camada pode actuar como

cliente e servidor ao comunicar com os servidores que a rodeiam. Nesta arquitec-

tura, as camadas são divididas pelo Browser do cliente, o Servidor Web, o Servidor

de Aplicação e Servidor de Dados.

A primeira camada consiste no Cliente (Browser) que inicia a comunicação en-

viando um pedido ao Servidor Web. Cada conjunto de camadas adjacentes rep-

resenta um conjunto Cliente/Servidor e cada ńıvel intermédio pode actuar como

cliente ou servidor, dependendo de qual serviço está a enviar e receber pedidos.

Por exemplo, o Browser como cliente envia um pedido ao Servidor Web, este como

cliente envia um pedido ao Servidor de Aplicação que tem as regras de acesso à Base

de Dados, actuando também como cliente perante este último.

Para o Desenvolvimento Web a arquitectura mais comum é a Arquitectura em

quatro camadas, derivada da Arquitectura Multicamadas. Fazem parte das quatro

camadas a Camada Cliente, a Camada de Apresentação, a Camada de Aplicação

e a Camada de Dados. Os Servidores Web, de Aplicação e de Base de Dados não

precisam, necessariamente, de estar instalados em máquinas diferentes. O conceito

de Servidor Web, de Aplicação e de Base de Dados está relacionado com a função
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que o servidor desempenha. Podemos ter na mesma máquina um Servidor Web, um

Servidor de Aplicação e um Servidor de Base de Dados. Em termos de rendimento

é sempre um aspecto a ter em conta.

• Camada Cliente: Este é o ńıvel mais alto da aplicação. É nesta camada que

é visualizada a interface que possibilita a interacção entre o utilizador e a

restante aplicação. O utilizador envia um pedido por HTTP para o servidor e

aguarda a resposta deste.

• Camada de Apresentação: Nesta camada reside o Servidor Web. Este Servidor

é responsável por receber os pedidos vindos dos clientes. Os servidores deste

tipo mais comuns são o IIS (Internet Information Services) e o Apache. Este

servidor trabalha com vários protocolos, como HTTP, FTP, TELNET, entre

outros. Ele também é responsável por enviar as páginas HTML ao cliente,

depois de toda a informação estar processada na Camada de Aplicação. A

interface é composta por páginas HTML, ou outra qualquer tecnologia capaz

de gerar conteúdo para o Browser.

• Camada de Aplicação: Nesta camada reside o Servidor de Aplicação que deve

processar as linguagens de programação (PHP, Java, ASP.NET) em que a

aplicação foi desenvolvida, de modo a que todas as requisições sejam proces-

sadas para determinar de que forma os dados serão utilizados. São exemplos

deste tipo de Servidores o Apache, Apache Tomcat, Sun Java System Applica-

tion Server, IIS, entre outros. O Servidor de Aplicação recebe as solicitações

do Servidor Web, pesquisa a informação necessária na base de dados e processa

a informação, sendo esta enviada de volta para o Servidor Web onde vai ser

formatada para ser devolvida ao cliente.

• Camada de Dados: No Servidor de Base de Dados reside toda a informação

necessária relativa ao website, como por exemplo, contas de utilizadores, tex-

tos, etc. Um servidor de base de dados deve ter um Data Base Management

System (DBMS) adequado para a aplicação. Existem vários DBMS, como por

exemplo MySQL, Oracle, PostGreeSQL, Microsoft SQL Server, etc. [7]
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Caṕıtulo 3

Estado da Arte

3.1 Contextualização Histórica

3.1.1 O Ciberespaço

A emergência do Ciberespaço durante os anos 90, ligada à explosão do uso da In-

ternet mostrou os limites da visão idealista ou utópica dos fundadores da Internet.

Ainda com a falta de uma definição padrão universalmente aceite, este espaço rep-

resenta o domı́nio que abrange a informação digitalizada em si, bem como toda a

infraestrutura de comunicações, redes de servidores, computadores e especialmente

a Internet. O Ciberespaço é principalmente definido pela forma como ele é usado

e reconhecido devido à World Wide Web. O acesso à Informação através da World

Wide Web tornou-se num estilo de vida e entretenimento da actual sociedade con-

temporânea em que vivemos. É mais que certo que o Ciberespaço criou um espaço

de liberdade, com alguns traços de anarquia à mistura. Na sua faceta mais benéfica

permite uma livre opinião de gostos, opiniões, troca de ideias e activismo social

e poĺıtico. Esta faceta é facilmente observada nos Estados que se pautam pelos

valores democráticos que admitem a pluralidade poĺıtica e social. O Ciberespaço

veio possibilitar uma comunidade global onde cada indiv́ıduo tem a possibilidade

de se conectar socialmente e directamente a outros indiv́ıduos sem haver fronteiras

f́ısicas, poĺıticas, sociais ou raciais. As chamadas experiências sociais conhecidas por

Second Life, onde cada indiv́ıduo se mostra através de um Avatar 1, reforça a ideia

do Ciberespaço como um domı́nio no qual cada pessoa pode desenvolver e explorar

a sua própria realidade paralela, criando assim uma nova identidade.[9] Todavia, o

1Um Avatar é um cibercorpo que transporta para o Ciberespaço uma representação gráfica que
identifique, ou não, quem o usa. Neste ńıvel de imersão, o utilizador produz uma multiplicação de
identidade, podendo criar a identidade que bem entender.

25



3. Estado da Arte

Ciberespaço cria em paralelo aquilo a que se pode chamar de “Lado Negro“. Sob

Anonimato - por prinćıpio posśıvel nas sociedades democráticas - o uso da Inter-

net veio revelar algumas das piores facetas do ser humano2. Para além disso, a

dependência da Internet criou novas vulnerabilidades e novos riscos, criando aqui a

possibilidade de ciberataques aos mais variados alvos existentes no Ciberespaço. No

entanto, podemos partir para um patamar mais elevado onde existe a possibilidade

de uma ciberguerra3 envolvendo directa ou indirectamente entidades estaduais como

aconteceu com a Estónia em 2007 e com a Geórgia em 2008 envolvendo conflitos

com a Rússia.

Os avanços tecnológicos dos últimos anos permitiram o crescimento significativo

do Ciberespaço, transformando assim a forma como todos os cidadãos, empresas,

organizações e governos interagem entre si. No momento em que as várias infraestru-

turas digitais, incluindo a Internet, começaram a ser activos estratégicos nacionais

como a terra, água e espaço aéreo, o Ciberespaço deve ser preservado para garantir a

prosperidade e Segurança Nacional. As ameaças no Ciberespaço continuam a crescer

a cada dia que passa e a quantidade de atacantes aumenta também, sem haver um

limite geográfico nem f́ısico para delimitar os ataques. Embora uma das soluções

passe por criar software seguro como medida defensiva a aplicar na protecção dos Sis-

temas de Informação, a tecnologia e os conhecimentos sobre a mesma evolúıram bas-

tante, melhorando assim na última década as questões relacionadas com segurança,

mas também como quebrar essa segurança. Por sua vez, os cibercriminosos também

se tornaram cada vez mais sofisticados, aumentando assim o número de ataques sem

precedentes realizados a qualquer momento e a partir de qualquer parte do mundo.

[10] Aumentar a segurança de um sistema ou de um software, não é garantia total

de que este será inviolável. Os investigadores da actualidade afirmam e aceitam o

facto de que é quase imposśıvel alcançar a segurança perfeita. [11] Garantir a segu-

rança do Ciberespaço torna-se assim um dos grandes desafios da actualidade. Como

referido, actualmente não é posśıvel garantir a total segurança de um sistema. Para

evitar ataques, a prevenção e a identificação de posśıveis cibercriminosos é um factor

2A possibilidade de anonimato e da criação de uma nova identidade, veio possibilitar que pes-
soas menos activas e com uma menor coragem de intervenção, o possam fazer através da Internet.
O comentário insultuoso, a cŕıtica destrutiva, a agressão verbal, a acusação sem qualquer prova, a
opinião sem factos concretos, o rumor, a intriga, o plágio, ganharam um novo espaço de divulgação
e de afirmação através do Ciberespaço.

3No uso mais simples do termo, Ciberguerra significa um tipo de ataque ou represália, in-
trusão iĺıcita numa rede ou num computador, ou uma situação de espionagem utilizando meios
informáticos. A origem das ciberguerras pode ser a mais variada, tal como as ditas guerras tradi-
cionais, como por exemplo motivos religiosos ou poĺıticos.
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a ter em conta. Estudar o Ciberespaço e quem coabita no mesmo com o objectivo de

praticar actos iĺıcitos, é umas das metodologias posśıveis de antever certos ataques.

Uma das formas de antever posśıveis ataques é entrar nas comunidades Hackers, é

nelas que se transmitem as informações relativas aos novos ataques a realizar. Ac-

tualmente é posśıvel ter acesso à informação necessária para realizar um cibercrime

ou desencadear um grande ciberataque através de uma simples consulta na Internet.

Dentro desta informação podemos salientar como encontrar Software Malicioso, tu-

toriais de Hacking, as ferramentas necessárias, entre outro tipo de informação. Tudo

isto é posśıvel de encontrar facilmente nas comunidades de Hackers que coabitam no

Ciberespaço. Tal facto desencadeou o interesse de peritos na área da Segurança em

explorar mais detalhadamente as comunidades Hackers. Os Hackers permanecem

constantemente no anonimato e reúnem-se sobretudo em comunidades underground

como por exemplo chats IRC ou fóruns de discussão. Estes investigadores descobri-

ram que os participantes nestas comunidades reúnem os conhecimentos e os recursos

necessários para realizar ataques muito mais complexos do que qualquer indiv́ıduo

poderia realizar sozinho. [12] Alguns Hackers ao se sentirem mais sozinhos ou com

menos conhecimentos, procuram a ajuda de Hackers mais experientes, criando assim

uma hierarquia dentro da cultura Hacker. São esses Hackers que dentro das suas

comunidades são considerados factores-chave no meio, mas nunca revelando a sua

verdadeira identidade e sempre a comunicar no anonimato para que se minimizem

as provas criminais. Algumas destas comunidades evolúıram para um patamar mais

extremista onde é posśıvel encontrar à venda um pouco de tudo, como por exem-

plo cartões de crédito ou outro tipo de dados confidenciais roubados, tudo com o

objectivo de ganhar dinheiro com crimes praticados no Ciberespaço. Como referido

anteriormente, o Ciberespaço veio possibilitar a criação dos Avatares e da realidade

paralela com a criação de novas personalidades, tornando a investigação criminal no

Ciberespaço um procedimento complexo. [13]

Sem dúvida que o Ciberespaço veio criar novos tipos de problemáticas, aliado

ao facto da Internet ser uma arma de excelência nos conflitos assimétricos que car-

acterizam a nossa Sociedade de Informação: está dispońıvel a todos e pode causar

tantos danos como uma guerra clássica. Não surpreende o facto da NATO4, no

seu novo conceito estratégico, eleja como uma das maiores ameaças, a competição

e a denegação do uso do Ciberespaço, enquanto espaço comum, face à crescente

4North Atlantic Treaty Organization - Esta organização inter-governamental é designada tradi-
cionalmente por Aliança Atlântica, evidenciando o facto do Tratado de Washington reunir numa
aliança militar a generalidade dos Estados da Europa Ocidental e da América do Norte.
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sofisticação dos ciberataques cujos danos podem infligir no bom funcionamento dos

sistemas governamentais, dos negócios, das economias, das redes de transportes,

bem como noutras infraestruturas cŕıticas. Dada a importância do Ciberespaço

para a humanidade, estuda-se e debate-se a Soberania no Ciberespaço como um

tema senśıvel e de extrema importância. O Ciberespaço torna-se um novo espaço

comum - Global Common - a juntar aos já existentes. Importa salientar o con-

ceito histórico de Soberania que foi inicialmente teorizado pelo francês Jean Bodin

nos finais do Séc. XVI na obra Les Six Livres de la République. A Soberania foi

apresentada como um poder, ou seja, a forma de impor aos outros um comando

ou uma ordem que deve ser cumprida e obedecida. Tal poder veste um papel de

imortalidade perpétua que deve permanecer ao longo do tempo, sem limites de na-

tureza temporal, caracteŕıstica de um Estado que deve permanecer e sobreviver

apesar das constantes mudanças de governos e regimes poĺıticos. [14] A Soberania

é um poder absoluto, irrevogável, não estando sujeito a condições e imposições por

parte de outrem. Quer dizer que o detentor da Soberania não está sujeito às im-

posições de ninguém [15]. Com a constante evolução dos tempos, hoje em dia o

conceito de Soberania evoluiu bastante e tornou-se diferente do inicialmente criado

por Bodin. Todas essas mudanças e evoluções surgiram devido à imposição dos

Direitos Humanos, organizações com competências poĺıticas e económicas para as

quais são transferidas competências soberanas, entre outros aspectos da actual so-

ciedade em que vivemos. Dois autores, Chris Demchak e Peter Dombrowsky [16],

afirmam que o Ciberespaço está a começar a ser alvo dos poderes dos Estados. Estes

afirmam mesmo que o Ciberespaço poderá desencadear uma nova era de afirmação

Vestefaliana de forma a valorizar o Ciberespaço como uma tendência desejável e

necessária. Resumidamente, a inexistência de fronteiras não dura para sempre e não

há bens comuns globais livremente ocupados, onde as sociedades humanas estão

envolvidas. Posto isto, o Ciberespaço poderá a ser alvo de criação de fronteiras tal

como já acontece na China. Este páıs criou a sua própria Internet interna e total-

mente controlada através de filtros e regras baseadas nas democracias orientais. Este

é o exemplo de que os estados estão a estabelecer limites através do controlo sober-

ano no Ciberespaço em nome da segurança e sustentabilidade económica. O ano de

2010 ficará marcado como a nova era dos conflitos no Ciberespaço devido à surpresa

sofisticada de um Malware denominado de Stuxnet. Este software malicioso esteve

inactivo durante um ano, apenas copiando-se a si mesmo de forma a espalhar-se pelo

Ciberespaço até aos alvos estratégicos e precisos. O principal alvo deste Malware

foi o sistema de controlo das centrifugadoras do programa nuclear Iraniano. Dis-

seminado através de dispositivos USB e pelo software das impressoras, este malware
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contornou os dispositivos de segurança que estavam destinados aos Hackers e não

entrou em acção enquanto não descobriu o computador que tinha informações sobre

os reactores nucleares Iranianos, sendo esse o objectivo do Stuxnet. Este software

malicioso entrou através de uma grande variedade de dispositivos de segurança e Sis-

temas Operativos Windows, demonstrando assim o grande poder e um novo ńıvel de

ameaça à segurança no Ciberespaço. Não são apenas as grandes potências da China

e dos Estados Unidos que estão a demonstrar as suas ideologias soberanas sobre o

Ciberespaço. Actualmente, cresce a preocupação por parte dos governos em saber o

que se passa dentro do seu território no domı́nio electrónico e tecnológico no que toca

às questões de ameaças no Ciberespaço. O Stuxnet é apenas um exemplo no meio de

muitos outros casos. A facilidade de conflito no Ciberespaço e aparentemente livre

de riscos é evidente. Importa aqui focar também o caso da Estónia que em 2007

foi alvo de vários ataques que deixaram vários organismos do governo inoperáveis

pelo facto de neste páıs quase todos os serviços do estado estarem dependentes da

Internet. É aceite por todos que os sistemas cŕıticos dos estados estão sujeitos a

ciberataques quando expostos à Internet, sendo assim os ĺıderes poĺıticos vão exigir

maneiras de eliminar estas ameaças de forma a que a Internet não possibilite a en-

trada de determinado tipo de agentes pela Internet. Para Demchak e Dombrowsky,

uma soberania Vestefaliana neste contexto representa os esforços do estado mod-

erno para lidar com o aparecimento do Ciberespaço e todas as novas alterações que

este veio realizar na vida humana. É muitas das vezes semelhante aos processos

pelos quais os estados se tornam dominantes na organização social dentro do sis-

tema internacional. O estado tem que ter a capacidade de proporcionar estabilidade

e segurança dentro das suas fronteiras, estas cada vez mais impugnadas, mas sem-

pre com o objectivo do desenvolvimento interno e progressão social e económica. [16]

Ainda falando em soberania no Ciberespaço, esta parece ter sido violada a uma

escala planetária mais recentemente por parte da Agência de Segurança dos Esta-

dos Unidos (NSA). Edward Snowden, um ex-analista de Inteligência que trabalhou

na Central Intelligence Agency (CIA) chocou o mundo ao revelar documentos que

provam que a NSA interceptou as comunicações de vários páıses, bem como obteve

acesso a vários servidores de empresas mundialmente reconhecidas. Tudo isto decor-

reu durante o programa de vigilância denominado de “Prism”. Através deste pro-

grama, milhares de comunicações foram interceptadas e analisadas com o argumento

que seria em prol da segurança contra actividades terroristas.

Como já referido anteriormente, a NATO engloba o Ciberespaço no seu novo
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Conceito Estratégico. Falando ainda em Soberania do Ciberespaço, as Forças Ar-

madas e de Segurança têm um papel fundamental na manutenção da Soberania do

Estado, logo estas têm que se adaptar a este novo espaço e prepararem-se para uma

eventual ciberguerra. Relativamente ao Ciberespaço, no novo Conceito Estratégico

da NATO, defende-se que se desenvolva a capacidade de prevenção, detecção, de-

fesa e recuperação em casos de ciberataques, usando o processo de planeamento da

NATO para melhor coordenar as capacidades da ciberdefesa nacional. Acrescenta-

se ainda que deverá reforçar e coordenar as capacidades de ciberdefesa nacionais,

colocando todos os organismos da organização sob uma protecção centralizada e

integrar uma consciencialização de aviso e resposta com todos os Estados-membros.

A constante evolução dos tempos fez adoptar pelos Estados-membros da NATO

vários documentos estratégicos nos últimos 20 anos, o último dos quais tendo sido

aprovado na Cimeira de Lisboa nos finais de 2010. Sobre o actual ambiente de segu-

rança no Ciberespaço e todas as ameaças que lhe estão subjacentes, o novo Conceito

Estratégico da NATO diz o seguinte:

“Os ciberataques estão a tornar-se mais frequentes, mais organizados e

mais custosos nos danos que infligem às administrações governamentais,

negócios, economias e potencialmente também às redes de transporte e

fornecimento, bem como a outras infraestruturas cŕıticas. Podem atin-

gir um patamar que ameaça a prosperidade nacional e Euro-Atlântica,

a segurança e a estabilidade. Serviços militares e de informações es-

trangeiros, organizações criminais, grupos terroristas e/ou extremistas

podem ser fontes de tais ataques.“ [17]

3.1.2 Hacking e Cibercrime

Todo o ser humano é curioso, é uma realidade adquirida que ninguém pode negar.

Para Aristóteles, o ser humano para além de racional e social, é um ser curioso.

Este inicia o seu livro “Metaphysics” com a afirmação de que os seres humanos são

seres naturalmente curiosos, na medida em que é a forma de saciar o seu desejo

inato de conhecer o desconhecido. [18] A curiosidade leva a consciência do homem

a desvendar os mistérios do mundo e da vida em geral. Quanto mais curioso, mais

inteligente, desenvolvido e sábio se torna. Averiguar e explicar a realidade, nas

suas múltiplas manifestações, faz o homem sentir-se mais seguro na sua existência

biológica e cultural. Um dos produtos da curiosidade é a busca pela verdade, mas

chegar à verdade das coisas é uma tarefa complexa. Pelo facto de ser complexo e

trabalhoso, o ser humano arranja sempre forma de chegar aos seus objectivos pelo
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caminho mais curto e mais fácil, criando metodologias para tal. No entanto, o fruto

proibido é sempre o mais apetecido. Certo tipo de informação só se obtém ultrapas-

sando algumas barreiras e quebrando algumas regras. Os Hackers são conhecidos

por se enquadrarem dentro deste tipo de personalidade.

A cultura Hacker começou nos anos 60/70 como um movimento intelectual que

tinha como objectivo explorar o desconhecido, documentar o arcaico e fazer o que

não se podia. [19] O termo “Hacker” surgiu no MIT (Instituto de Tecnologia de Mas-

sachusetts) por membros do Tech Model Rail Club onde era usado em actividades

que testavam os limites da habilidade, imaginação e inteligência, indicando pessoas

com capacidade técnica para proezas que mais ninguém conseguia fazer. Posteri-

ormente, a palavra começou a ser utilizada no exterior do MIT com a evolução da

Pirataria Informática, designando programadores prodigiosos, com uma técnica apu-

rada visivelmente superior. Nos anos 80, especialistas em Informática estabeleceram

a diferença entre Hacking e Cracking. Pode-se então definir os dois termos:

• Hackers : Pessoas com um grande interesse e conhecimento em tecnologia e

informática, que acedem ilegitimamente a Sistemas Informáticos. Há várias

vertentes de Hackers: os que não realizam os seus actos para benef́ıcio próprio,

e os que pretendem obter benef́ıcio próprio utilizando eventuais falhas de segu-

ranças no sistema. Ao invadir um sistema alvo não destroem os dados porque

estes podem ser do seu interesse.

• Crackers : Os Crackers são um pouco diferentes dos Hackers. Estes modificam,

danificam ou destroem o software ou sistema por eles acedido ilegitimamente,

praticando por exemplo um Website defacement5 e por vezes deixando uma

marca identificativa de quem realizou o ataque, por exemplo os Anonymous.

[20]

Com a rápida disseminação dos computadores pelas Universidades, grandes quan-

tidades de investigadores começaram a ver o potencial destas máquinas e deparam-se

como sendo uma ferramenta curiosamente flex́ıvel. Com todas estas caracteŕısticas,

desde o seu aparecimento, nunca houve falta de pessoas a quererem usar os com-

putadores. No entanto, não foram apenas os computadores que sofreram tremenda

evolução. Desde o seu aparecimento, várias tecnologias que se apoiam nestas máquinas

foram acompanhando a sua evolução, como por exemplo a Internet. O rápido cresci-

mento das tecnologias suportadas e possibilitadas pela Internet, têm trazido muitas
5Acto de modificar ou danificar um determinado website na Internet
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coisas úteis aos utilizadores, como por exemplo o comércio electrónico, acesso a uma

grande quantidade de Informação, E-mail, Cloud Computing, entre outras possibili-

dades e tecnologias. No entanto, como em todos os avanços tecnológicos, há sempre

o lado negro: os Hackers e os Crackers. Com o rápido crescimento da Internet,

a Segurança Informática tornou-se uma grande preocupação para grandes empre-

sas, organizações importantes e governos. Todos querem tirar o maior proveito da

Internet, mas sem o risco de serem alvo de um ataque de Hackers maliciosos que

pretendem ter acesso a informação confidencial. Ao mesmo tempo, os clientes destas

entidades estão preocupados com a manutenção e o correcto controlo e manuseio das

suas informações confidenciais, como por exemplo números de cartões de crédito ou

senhas de acesso à segurança social. Com esta nova realidade e com o objectivo

de encontrar uma forma de abordar este problema, as organizações perceberam que

uma das formas de avaliar a segurança dos seus sistemas informáticos e a ameaça

de intrusos, era ter profissionais de segurança informática que tentassem invadir os

seus sistemas. Esta forma de auditoria é usada também noutras áreas de negócio.

No caso da segurança informática, os profissionais usam as mesmas ferramentas e as

mesmas metodologias que os Hacker usam na vida real para entrar nos sistemas. No

entanto estes profissionais actuam sem prejudicar o sistema nem roubar informação,

sempre com o objectivo de descobrir as vulnerabilidades do sistema e por fim encon-

trar soluções para resolver essas mesmas vulnerabilidades que mais tarde podiam

ser utilizadas por Hackers mal intencionados. [21]

Actualmente existem inúmeras conferencias sobre este tema. Uma das mais con-

hecidas, nasceu há uns anos como sendo uma convenção de Hackers que actualmente

se transformou num encontro de excelência para todos os profissionais na área da

segurança informática e onde se discute as actuais pesquisas e descobertas na área,

sendo esta convenção denominada de “The Black Hat Briefings”. O Hacking envolve

criatividade e pensamentos um pouco não convencionais de forma a procurar difer-

entes maneiras de entrar num sistema. O Hacker Ético é um profissional de confiança

que tenta entrar em redes e sistemas informáticos usando as mesmas metodologias

que os Hackers de Chapéu Preto, mas o Hacking é ilegal na maioria dos páıses,

caso contrário se for acordado entre o Hacker e a Organização que pretende os seus

serviços. [22]

No entanto, a cultura Hacker tem acumulado uma grande riqueza na prática

eficiente em abordagens no domı́nio das Tecnologias, em particular na Engenharia

Social, Engenharia Reversa, Análise de Vulnerabilidades, Testes de Penetração, en-
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tre outros. O curŕıculo dos Hackers aborda temas totalmente diferentes dos estu-

dantes habituais das ciências computacionais. Todos estes conhecimentos têm sido

transferidos ao longo dos últimos ano para livros, cursos, conferencias, etc. As ferra-

mentas usadas pelos Hackers começam a ser disseminadas pela Internet e começam

a ser exploradas a ńıvel académico, criando assim Hackers profissionais que não são

mais do que consultores na área da Segurança Informática. Há consciência do grande

poder e do valor que a comunidade de Hackers tem para a Industria da Segurança In-

formática e Industria em geral, bem como Organizações Governamentais, quando se

realizam grandes conferencias como a “BlackHat”. É importante salientar que estas

conferencias e estas contribuições influenciam na melhoria significativa das questões

relacionadas com a Segurança Informática em geral. Por outro lado, os Hackers de

Chapéu Preto reagem negativamente a estes factos porque eles usam estes conhec-

imentos e alimentam-se da falta de segurança para seu próprio proveito. Eles não

gostam de ver realizadas estas conferencias e publicações pelo facto de reduzirem sig-

nificativamente a sua eficiência e facilidade de operações, mas também não gostam

de ver divulgada para o grande público uma metodologia de trabalho e informação

que até há uns anos atrás era apenas acesśıvel a uma minoria de pessoas. Assim,

todos os ĺıderes das grandes Organizações e Académicos podem adquirir melhores

conhecimentos sobre a cultura Hacker e metodologia de pensamento e funciona-

mento das suas acções, os seus valores, os seus pontos fortes e fracos, sempre com o

objectivo de entender como se processam os ataques informáticos e metodologias de

acção, para defender os alvos dos Hackers mal intencionados que não respeitam a

Ética Hacker. Pode-se então realçar algumas metodologias de trabalho dos Hackers:

• Os Hackers investem muito tempo na leitura de documentação apropriada.

• Os Hackers insistem em compreender como o sistema alvo funciona.

• Os Hackers reflectem e exploram os efeitos das suas acções.

• Os Hackers usam ferramentas que lhes permita examinar todo o sistema alvo.

Caso não exista uma determinada ferramenta para determinado objectivo, eles

criam-na.

Estes tópicos reflectem basicamente como um Hacker aprende a trabalhar e produzir

as suas ferramentas e exploits. [23] Salienta-se o facto de que um exploit consiste

num programa, um script, um comando ou conjunto de dados que vão explorar as

vulnerabilidades no sistema.
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Actualmente, a maioria das pessoas associa a palavra Hacker a um individuo

imaturo, com bons conhecimentos em Informática e que não tem a noção dos danos

que pode causar ao invadir um sistema informático. São conhecidos em ter con-

hecimentos na área da Informática e a capacidade de invadir qualquer sistema in-

formático sem se importarem com a segurança que o sistema possui. Têm bons

conhecimentos na área da Internet e dos protocolos da mesma, bem como saber usar

como ninguém ferramentas de Hacking, ou até mesmo desenvolver as suas próprias

ferramentas de Hacking. Para os Hackers, a principal motivação é a curiosidade

visto gostarem de descobrir novas coisas através da Internet e usar ferramentas de

Hacking para ganhar acesso a sistemas remotos. [24] Tendo em conta a existência

deste tipo de indiv́ıduos, há que fazer investimento na segurança informática das

organizações, porque sabe-se perfeitamente que vai haver sempre indiv́ıduos com

estas caracteŕısticas e objectivos de tentar entrar onde não devem. Mas investir na

segurança não é propriamente barato e não está acesśıvel a quem quer, não sendo

surpreendente que muitos responsáveis prefiram enterrar a cabeça na areia e esperar

que a comunidade Hacker não se atravesse no seu caminho.

Uma vez que chamar Hacker a alguém foi originalmente conhecido como um

elogio, os profissionais de segurança começaram a referir-se aos Hackers como Intru-

sos ou Crackers. No entanto, há outras definições mais particulares para a palavra

Hacker, como por exemplo “Ethical Hacker” ou “White Hat Hacker””, “Gray Hat

Hacker”” e “Black Hat Hacker””.

Black Hat Hacker: Hacker de “Chapéu preto” que não respeita a Ética nem

a lei. Usa os seus conhecimentos para fins criminosos ou maliciosos para obter

benef́ıcios pessoais, sendo denominado também por Cracker dependendo das suas

acções. Avaliando o modus operandi das actuais ameaças de grupos de Hackers,

estes operam sob uma identidade ou uma ideologia, como por exemplo os Anony-

mous. Estes grupos actuam do lado errado da lei, mas sempre com o pensamento de

que as suas acções são mas mais correctas. Este tipo de pensamento e acções leva

a que adolescentes e jovens adultos sejam julgados em tribunal pelas suas acções

ilegais. [25]

Gray Hat Hacker: Hacker de “Chapéu cinzento” que se situa entre o “Black

Hat” e o “White Hat”, isto porque ele invade o sistema por diversão ou por cu-

riosidade, sem o objectivo de causar danos nem recolher informação confidencial.

De salientar que a legislação portuguesa prevê que a tentativa é puńıvel. (Lei do
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Cibercrime - Lei n.o 109/2009, de 15 de Setembro)

Ethical Hacker ou White Hat Hacker: O Hacker Ético, ou de “Chapéu

branco”. Estes profissionais de segurança devem ser polivalentes e possuir uma

grande variedade de habilidades. Em primeiro lugar, eles devem ser pessoas de

total e absoluta confiança. Ao testar a segurança do sistema informático de uma

organização, os responsáveis pela mesma não vão querer qualquer tipo de pessoa a

inspeccionar os dados pessoais e confidenciais albergados nos computadores e servi-

dores da organização. Ao serem realizadas as auditorias de segurança por estes

profissionais, eles podem ler informação confidencial sobre o cliente, informação essa

que deve permanecer em segredo e não ser divulgada para o exterior. Se esse tipo

de informação for divulgada, possivelmente chegará à posse de pessoas mal inten-

cionadas que irão tirar proveito delas para realizar um ataque, o que provocaria

diversas perdas e prejúızos à organização. A sensibilidade da informação recolhida

exige fortes medidas de segurança para quando esta for analisada: laboratórios de

acesso limitado com fortes medidas de segurança f́ısica, conexões seguras à Internet,

meios f́ısicos seguros para guardar documentos dos clientes, criptografia para cifrar

os dados digitais e redes isoladas para testes. Um Hacker Ético, tem que ter fortes

conhecimentos no domı́nio da Informática, bem como ser dotado de muita paciência.

Esta caracteŕıstica é importante porque os “Black Hat Hackers” são conhecidos por

serem extremamente pacientes ao ponto de estarem dispostos a monitorizar um de-

terminado sistema alvo à procura do momento certo para realizar o ataque. Uma

auditoria de segurança a uma grande rede informática ou vários sistemas, pode levar

vários dias de trabalho tedioso sem haver forma de o automatizar. [21] Assim como

no desporto ou na guerra, o conhecimento das técnicas do oponente é vital para o

sucesso. A tarefa de um Hacker Ético é muito complicada e complexa porque estes

têm que saber as técnicas usadas pelos Hackers maliciosos, saber como detectar as

suas actividades e como os deter. Actualmente qualquer pessoa em qualquer parte

do mundo pode fazer o download de uma aplicação destinada ao Hacking e começar

a cometer crimes informáticos. Um aspecto interessante é o de que a comunidade

Hacker está a mudar. Ao longo dos anos, a mentalidade dos Hackers passou de

aceder aos sistemas por diversão, para tirar proveito financeiro através das suas

habilidades de descobrir vulnerabilidades nos sistemas, entrar neles e corrigir as vul-

nerabilidades que possibilitariam um ataque por Hackers mal intencionados.

Posto isto, será realmente ético o Hacking Ético? Ensinar técnicas de Hacking

a estudantes ou profissionais na área da Segurança Informática é estar a ensinar
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técnicas de intrusão a sistemas informáticos. Compreender a real intenção dos estu-

dantes destas técnicas é muito dif́ıcil de entender, sendo este ponto um dos pontos

fulcrais de debate e de estudo para quem lecciona estas matérias. Ensinar um estu-

dante a invadir um sistema e mais tarde descobrir que essa mesma pessoa usou os

conhecimentos adquiridos para cometer um crime informático, é algo que definitiva-

mente tem um grande impacto na sociedade. [26] Ensinar alunos a invadir sistemas

informáticos pode ser equiparado a fornecer uma arma carregada pronta a disparar.

Cabe a cada um dar uso a esses conhecimentos, para fazer o bem ou mal. Defende-se

que para este tipo de ensinamentos, haja uma investigação prévia para averiguar

se os candidatos não possuem um passado ligado ao crime ou actuais ligações a

organizações criminosas. No entanto, com estas abordagens chega-se a um ponto

um pouco extremista pelo facto de que a grande maioria destas pessoas apenas

pretende e adquirir conhecimentos na área da Segurança Informática. Pretende-

se apenas formar Hackers Éticos capazes de defender e assegurar a segurança dos

Sistemas Informáticos que lhes são postos em mãos. Existe também o problema

das ferramentas utilizadas pelos Hackers. As ferramentas utilizadas pelos Hackers

maliciosos são as mesmas que os Hackers Éticos utilizam para verificas a segurança

dos sistemas. Por exemplo, o NMap que serve para verificar quais os portos abertos

numa máquina alvo é de fácil acesso ao grande público, bem como o Acunetix que

permite verificar vulnerabilidades em aplicações Web. Os Hackers maliciosos usam

estas ferramentas com intenções criminosas enquanto que os Hackers Éticos usam

as mesmas ferramentas para beneficio do seu trabalho de forma a ajudar a identi-

ficar os pontos fracos e falhas de segurança da instituição para quem trabalham. [27]

A Internet abriu um novo mundo de comunicações para a humanidade, mas

também um grande leque de possibilidades para a actividade criminal. O dinheiro

virtual, os bancos virtuais bem como as lojas online são os factores principais para o

desenvolvimento de um novo tipo de crime - o Cibercrime. Estima-se que por todo

o mundo, mais de um milhão de pessoas são vitimas de cibercrimes a cada dia que

passa. Para atenuar esta dimensão, a Comissão Europeia propôs a criação de um

Centro Europeu de Cibercrime para ajudar a proteger os cidadãos e as empresas

europeias contra estes tipo de criminalidade. Este centro tem o seu foco no combate

ao cibercrime e incide sobre as actividades ilegais realizadas online por grupos de

crime organizado, particularmente aqueles grupos que geram grandes lucros ilicita-

mente, como fraudes bancárias envolvendo cartões de crédito e dados bancários. [28]

O conceito principal do cibercrime dos dias de hoje baseia-se exactamente na
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ideia do uso da globalização das Tecnologias de Informação e Comunicação para

praticar actos iĺıcitos com um alcance global. A palavra Cibercrime em si não é

pasśıvel de uma definição única, sendo melhor considerada quando designa um con-

junto de actos ou condutas, em vez de um único acto de uma lista não exaustiva

de actos que constituem os cibercrimes. Estes actos podem ser organizados em cat-

egorias com base no delito e no modus operandi. Existem diferentes abordagens

para o que realmente é classificado como um cibercrime. A Convenção Europeia

do Cibercrime, embora não por termos definidos, usa um vasto leque de t́ıtulos

de crime, incluindo crimes contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade

de dados e sistemas informáticos, crimes informáticos e ofensas relacionadas com

conteúdo. Um certo número de caracteŕısticas gerais podem ser usadas para descr-

ever cibercrimes a partir de certas abordagens. Uma delas é focar o objecto material

do crime, isto é, a pessoa, o objecto ou o valor contra o qual o delito é realizado.

Esta abordagem é aceite na “Commonwealth of Independent States Agreement“

onde o objecto de crime é a informação alocada no computador, e aceite também

na Convenção Europeia sobre Cibercrime onde os objectos são dados alocados no

computador ou em sistemas informáticos. Para perceber melhor quais os actos que

constituem um cibercrime, há que consultar os seguintes tópicos:

Actos iĺıcitos contra a Confidencialidade, Integridade e Disponibili-

dade dos dados de um computador ou sistema:

• Acesso ileǵıtimo a um computador ou sistema;

• Acesso indevido, intercepção ou aquisição de dados;

• Interferência ilegal com um computador, sistema ou dados;

• Produção, distribuição ou posse de ferramentas que possibilitem cibercrimes;

• Violação das medidas de protecção da privacidade dos dados;

Actos iĺıcitos com o objectivo de beneficio ou prejúızo pessoal ou fi-

nanceiro:

• Fraude ou falsificação informática;

• Ofensas à identidade;

• Ofensas aos direitos de Copyright e Trademark;

• Envio e controlo de Spam;
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• Actos que relacionados com informática, causem danos pessoais;

• Aliciamento de crianças por meios informáticos;

Actos iĺıcitos relacionados com o conteúdo:

• Actos que envolvem discursos de ódio;

• Produção, distribuição ou posse de pornografia infantil;

• Actos que envolvam apoio ao terrorismo;

[29]

Embora seja posśıvel classificar os vários tipos de cibercrimes cometidos, torna-

se dif́ıcil dar um valor preciso dos prejúızos que estes provocam e do número total

de cibercrimes cometidos. As estat́ısticas não mostram os números reais de crimes

realizados nem os prejúızos que estes causam. Tais factos podem acontecer devido

à actual tecnologia de alto ńıvel e à vasta informação disponibilizada para praticar

estes actos iĺıcitos, bem como as ferramentas e procedimentos que os possibilitam.

Existe também o facto das vitimas não denunciarem os crimes de que foram viti-

mas, como por exemplo grandes empresas que podem não estar dispostas a revelar

informações sobre as suas operações com receio de uma posśıvel publicidade des-

favorável e influencia negativa na empresa. O Cibercrime é definitivamente mais

dif́ıcil de identificar que os crimes realizados no mundo f́ısico. O Cibercrime acon-

tece no Ciberespaço, esse espaço que surgiu com a Internet e as suas ligações de

longo alcance e de fácil anonimato, oferecendo a oportunidade aos criminosos de

actuarem e desaparecerem rapidamente, muitas das vezes sem rasto. Para identi-

ficar os cibercriminosos, há que haver total cooperação entre páıses para que seja

posśıvel identificar os autores de crimes graves e de âmbito internacional. Para que

isso aconteça há que haver uma total cooperação entre todos os recursos posśıveis,

incluindo a aplicação da lei, policias e agências de inteligência. [30] Todos os anos

são feitos vários estudos relativos ao cibercrime. Actualmente não é posśıvel ter

números exactos da quantidade de ataques realizados nem do dano que eles causam,

pelo facto de muitos dos ataques não serem relatados, ou mesmo que relatados,

muita informação não é fornecida por se tratar de informação confidencial. Mas ex-

istem números e relatórios que nos ajudam a entender a dimensão que o cibercrime

está a ter nos dias que correm. Dados do ano 2012 relatam que qualquer empresa

sem importar o seu tamanho é um potencial alvo para ciberataques. Em 2012, 50%

dos ataques foram direccionados contra empresas com menos de 2.500 funcionários.
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O problema principal está na falta de práticas de segurança das pequenas empre-

sas que possibilita uma escalada até às grandes empresas. Os atacantes optam por

atacar empresas menos numerosas pelo facto da segurança ser menor, no entanto

estas têm uma relação de negócio com empresas de maior dimensão sendo estas o

alvo final do atacante que usa a pequena empresa como catapulta até ao alvo final.

Além disso, as pequenas empresas e organizações menos numerosas, podem tornar-

se peões em ataques mais sofisticados. 2012 destaca-se pelo aumento de ataques

baseados na Web, tendo aumentado cerca de um terço este tipo de ataques que

na grande maioria são originados a partir de websites comprometidos. Através de

ataques de Phishing, os mentores do ataque sequestram o website e permanecem à

espera que os seus alvos o visitem para que seja posśıvel infectá-los. Este tipo de

ataque chamado de “Watering Hole“ é uma nova forma de ataque que possibilita

explorar a fraca segurança de um alvo para quebrar a forte segurança de outro alvo.

Outro problema dos tempos actuais é a recolha de informação confidencial e pes-

soal. 50% do malware móvel criado em 2012 actuou com o objectivo de recolher

informações pessoais ou controlar a localização dos dispositivos. Toda a informação

recolhida tem um valor monetário, é por isso que tanto se está a desenvolver na

temática “Recolha de Informação”. O objectivo é sempre adquirir lucro e o método

consiste em capturar informações bancárias, números de telemóvel, endereços de

email e informação pessoal. Com toda a informação compilada é posśıvel roubar

identidades e realizar ataques direccionados bem sucedidos. Grande parte desta

informação está armazenada e é processada nos actuais dispositivos moveis, como

os smartphones ou os tablets, sendo estes os principais alvos dos ciberataques da

actualidade. Em 2012 a quantidade de malware para dispositivos moveis aumentou

58% em relação a 2011 e a tendência é de continuar a aumentar. Actualmente as

vulnerabilidades em dispositivos móveis têm pouca ou quase nenhuma correlação

com o malware criado para estes dispositivos. Enquanto o iOS da Apple teve das

vulnerabilidades mais documentadas em 2012, só havia uma ameaça criada para a

plataforma. Comparando com o Android, foram relatadas 13 vulnerabilidades, mas

superou na quantidade de malware desenvolvido para o sistema operativo. [31]

3.1.3 Ciberguerra e Guerra de Informação

Partindo do prinćıpio, há que definir o que se entende por guerra. A guerra é um

conflito entre duas entidades soberanas. [32] De acordo com Michael S. Neiberg, a

guerra é constitúıda por três dimensões. São elas a violência, legitimidade e legal-

idade. A guerra envolve violência e as nações em guerra precisam de legitimidade
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para motivar os seus cidadãos para lutar pelo seu páıs e convencê-los de que matar

em batalha é a coisa certa a fazer. Portanto, a guerra é diferente do crime. Neste

caso não confundir cibercrime com ciberguerra. A guerra deriva da legitimidade de

uma fonte poĺıtica, social ou religiosa, enquanto que um crime não tem qualquer

legitimidade. [33] A licitude e as leis são exigências antigas vindas desde as mais

antigas civilizações, exigências essas que ao longo dos tempos se têm vindo a tornar

cada vez mais sofisticadas e necessárias ao mundo actual. Há um cenário de guerra

que com o passar dos anos irá fazer mais sentido relativamente ao cenário actual

que conhecemos, as ciberguerras realizadas no Ciberespaço.

O uso de novas armas e novas tecnologias no século XX complicou o processo de

segregação entre o espaço de guerra e o espaço civil. A utilização de Ciberespaço

como meio para realizar ataques cibernéticos, complica ainda mais este processo

porque o combate tem lugar num ambiente não palpável e inviśıvel, portanto, iner-

entemente instável. [34] A ciberguerra tem lugar no Ciberespaço, que é um domı́nio

caracterizado pelo uso da electrónica para armazenar, modificar e trocar dados

através de redes informáticas. [35] O Ciberespaço não é um espaço f́ısico, é uma

experiência virtual interactiva, independentemente do local geográfico e acesso ao

mesmo. Até podemos chamar ao Ciberespaço de uma quarta dimensão, dimensão

essa que substitui as limitações da realidade f́ısica. Postos estes aspectos relativos

ao espaço real, a ciberguerra difere em muito na convencional guerra com confron-

tos f́ısicos. O combate em si será feito de forma diferente, mas há uma coisa que se

mantém: as metas a alcançar e os objectivos do ataque. No Ciberespaço levantam-se

algumas questões e confusões relativas ao que é realmente um ciberataque, ciber-

guerra e ciberterrorismo. Um cibercrime não é um ciberataque, o ciberterrorismo

e a ciberguerra são sim ciberataques. No Ciberespaço, as acções e efeitos de um

ataque determinam se se tratou de um acto terrorista ou criminoso, ou então de

uma ciberguerra. Um ataque terrorista consiste em ameaças, ou causar violência e

medo com o objectivo de influenciar um público-alvo ou incentivar que um governo

mude as suas poĺıticas. Na ciberguerra, os combatentes estão constantemente ten-

tando conseguir alcançar objectivos militares. Nos cibercrimes, os criminosos são

levados pelos seus desejos próprios a fim de se beneficiarem financeiramente ou psico-

logicamente. [36] Podemos definir a ciberguerra como o uso das Tecnologias dentro

de uma estratégia militar ofensiva ou defensiva realizada por um estado, visando a

interrupção imediata ou o controlo dos recursos do inimigo com agentes e alvos que

variam tanto nos domı́nios f́ısicos e não-f́ısicos e cujo ńıvel de violência pode variar de

acordo com as circunstâncias. [37] Neste tipo de guerra, pode acontecer um ataque
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a sistemas e infra-estruturas alvo, pondo em risco a segurança de sistemas relaciona-

dos com a economia, saúde ou segurança nacional de um determinado páıs, ou até

mesmo o conjunto destes sistemas, entre outros. Para a lei portuguesa, a definição

de infra-estruturas cŕıticas está dispońıvel no Decreto-Lei n.o 62/2011 de 9 de Maio.

Ao contrário do que acontece nas guerras tradicionais, os soldados cibernéticos pre-

sentes numa ciberguerra não estão presentes fisicamente no terreno de batalha, até

porque é imposśıvel um ser humano estar presente no Ciberespaço, sendo que os

soldados cibernéticos operam remotamente. O objectivo dos atacantes pode ser

simplesmente atacar vários sistemas com o intuito de os deixar offline por um deter-

minado peŕıodo de tempo, para demonstrar assim a sua capacidade de fazê-lo e/ou

incapacidade da v́ıtima de se defender desse tipo de ataques, comprometendo assim

a segurança da v́ıtima. Em caso de um ciberataque, os técnicos informáticos da

instituição alvo irão tentar anular ou minimizar os estragos que o ataque acarreta,

ou até mesmo tentar acabar com o ataque através de um contra-ataque. O contra-

ataque destina-se a acabar com o ataque inicial, ao contrário de uma estratégia

puramente ofensiva. Defende-se que haja a necessidade de intervenção dos civis nas

ciberguerras pelo facto de que os civis e os militares dependem das mesmas redes

e infra-estruturas. Posto isto, chega-se à conclusão da impossibilidade de separar

o espaço-civil do espaço-de-guerra, mas também a impossibilidade de diferenciar os

combatentes dos não combatentes num caso de ciberguerra. [38]

A maioria das Organizações deve ter em conta como um dos objectivos mais

significativos a vencer, o facto de cada vez mais se assistir ao aumento da com-

petição pela obtenção de informação dos concorrentes de uma forma ética através

da Competitive Intelligence 6. [40] Ao longo da História temos visto batalhas entre

povos onde se lutava para ganhar terrenos, edif́ıcios, matérias primas, tronos, ou

simplesmente como demonstração de poder. Lutava-se e luta-se para ter acesso ao

poder ou para demonstração do mesmo. Actualmente, vivendo-se na Sociedade da

Informação em que a Informação e o Conhecimento são as matérias primas para

a riqueza da actual sociedade, são esses os objectivos que se pretendem alcançar.

Como ambição para muitas nações, a Informação veio trazer um novo tipo de guerra,

sendo ela a Guerra de Informação. O conceito de Guerra de Informação ganhou

6Competitive Intelligence pode ser considerada como um processo de recolha, análise, trata-
mento e disseminação da informação e do conhecimento organizacional, respeitando o ambiente
interno e externo da organização e dos próprios concorrentes de forma a gerar vantagem competi-
tiva. São utilizados recursos humanos e tecnológicos de forma a gerar competências que viabilizem
o desenvolvimento da cognição e acção organizacional, que sustenta a actuação dos decisores, num
processo cont́ınuo e ćıclico de aprendizagem organizacional. [39]

41



3. Estado da Arte

destaque no ińıcio dos anos 90, tendo como prinćıpios fundamentais a Informação

e os Sistemas de Informação. A Informação representa aqui a matéria-prima a al-

cançar pelo facto de ter valor monetário, e os Sistemas de Informação representam

o alvo a atacar. O objectivo da Guerra de Informação é corromper, negar e explo-

rar a informação confidencial do oponente hospedada nos Sistemas de Informação

alvo, mas também proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade da sua

própria Informação. Resume-se Guerra de Informação nas acções desenvolvidas para

obter a superioridade de informação afectando a informação do oponente, os pro-

cessos baseados em informação, os Sistemas de Informação e as redes baseadas em

computadores de um oponente enquanto se defende a nossa própria informação, os

processos baseados em informação, os Sistemas de Informação e as redes baseadas em

computadores. [41] [42] A informação tem um valor altamente considerável e pode

representar grande poder e autoridade para quem a possua, isto porque está direc-

tamente relacionada com processos, pessoas e tecnologias. Representa a inteligência

competitiva dos negócios e é reconhecida como activo cŕıtico para a continuidade

operacional de organizações e instituições. Na actual sociedade globalizada em que

vivemos, a base está na Informação que tem a possibilidade de ser armazenada

e utilizada pelos membros dessa sociedade. [43] A boa gestão para toda essa in-

formação requer uma organização e uma segurança adequada. Pode-se afirmar que

quanto mais organizada a informação estiver, mais segura ela está na medida em

que torna-se mais fácil de consultar e trabalhar. A Informação, tratando-se de um

bem imaterial fundamental para o bom funcionamento das instituições, há que estar

protegida de eventuais roubos.

3.1.4 Segurança da Informação e Auditorias a Sistemas de

Informação

No que toca à gestão da Informação, várias coisas mudaram nos últimos tempos de

forma brusca e com uma rapidez enorme. A Informação deixou de estar em for-

mato analógico, armazenada num local f́ısico onde a principal preocupação com a

segurança seria controlar quem entra no local onde a informação está guardada. A

tecnologia tornando-se mais complexa e funcionando cada vez mais em rede, veio

revolucionar a forma como actualmente se trabalha com a Informação. A actual

sociedade exigiu a criação de sistemas informáticos mais interactivos, criando e au-

mentando o perigo de contaminação através desses mesmos sistemas. Mas o perigo

não está nos sistemas nem na tecnologia em si, estes são apenas o meio usado pelos
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humanos para que consigam alcançar o que pretendem e a grande maioria das vezes

o objectivo é ter acesso a determinado tipo de informação. Ameaças à segurança in-

formática de grandes grupos económicos, organizações, estados, são desencadeadas

nos dias que correm por grupos criminosos bem organizados, mas também por esta-

dos, usando ciberarmas sofisticadas como o caso do malware denominado Stuxnet.

As tendências em desenvolvimento de tecnologia sugerem que, em geral, os esforços

para a defesa contra um ciberataque serão sempre mais caros do que os esforços para

desenvolver novas formas de ataque. A possibilidade de desenvolver novas soluções

puramente técnicas contra as ameaças no Ciberespaço, parecem ser assustadora-

mente anti-económicas, apesar de serem tecnologicamente viáveis. [44] Devido ao

rápido desenvolvimento das tecnologias, os problemas de segurança da informação

estão assentes na protecção da informação armazenada, processada e transmitida

sob forma electrónica. Há que ter em conta não só a Informação em geral mas

também os Sistemas de Informações (Intelligence) em particular, sistemas estes que

processam informação classificada, isto é, de acesso restrito a pessoas credenciadas

para o efeito. Existe um conceito denominado de Information Assurance (Garantia

de Informação) que representa o conjunto de medidas que protegem e defendem a

Informação e os Sistemas de Informação através da confirmação e manutenção da

Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade da Informação. No entanto, tem

que haver sempre a possibilidade de restaurar o normal funcionamento dos Sistemas

de Informação, incorporando a capacidade de Protecção, Detecção e Reacção. [45]

• Confidencialidade: garantia de que a informação é acedida apenas por pessoas

autorizadas a tal.

• Integridade: salvaguarda da exactidão da informação e dos métodos de pro-

cessamento da mesma.

• Disponibilidade: garantia de que os utilizadores autorizados têm acesso à in-

formação sempre que necessário. [46]

Em Portugal, define-se como Serviço de Informações de Segurança “(...) o or-

ganismo incumbido da produção de informações que contribuam para a salvaguarda

da segurança interna e a prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem e

a prática de actos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de

direito constitucionalmente estabelecido.”. [47]

A Garantia da Informação depende de uma tŕıade de medidas apoiadas na tec-

nologia, sendo a tŕıade CIA (confidentiality, integrity, e availability) conhecida in-
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ternacionalmente como um requisito fundamental de segurança para a utilização,

fluxo e armazenamento da informação. A seguinte figura ilustra a tŕıade CIA, bem

como as quatro camadas relativas à segurança da Informação. Estas quatro camadas

representam a forma como os sistemas comunicam entre si e como a informação flui

entre os sistemas.

Figura 3.1: Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade
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• A Camada de Acesso de Aplicação descreve a noção de que o acesso por parte

do utilizador final à aplicação tem que ser controlado por parte de quem tutela

a aplicação e a informação.

• A Camada de Acesso de Infra-estrutura descreve a noção de que o acesso aos

componentes deve ser controlado, como por exemplo, o acesso aos servidores.

• A Camada de Acesso F́ısico descreve a noção de que o acesso f́ısico a qualquer

sistema, servidor, computador, ou outro objecto f́ısico ou local que armazene

informação confidencial, deve ser controlado.

• A Camada de Dados em Circulação descreve a noção de que os dados devem ser

protegidos enquanto estes estão em circulação entre diversos sistemas através

de canais de comunicação inseguros.

[48]

Falando principalmente da Confidencialidade, o objectivo desta é assegurar de

que a informação é escondida de pessoas não autorizadas a aceder à mesma, sendo

que o prinćıpio da Confidencialidade diz que a informação apenas deve ser consul-

tada por pessoas com privilégios adequados e correctos para tal. A ciência usada

para garantir a confidencialidade da informação é a criptografia mas este mecanismo

nem sempre é utilizado e a confidencialidade da informação pode ser facilmente vi-

olada caso um empregado de uma determinada organização ou empresa não esteja

ciente das suas responsabilidades em manter a confidencialidade das informações

presentes nas funções a eles delegadas. Por exemplo, se um determinado empre-

gado tem o descuido de permitir que uma determinada pessoa visualize informações

confidenciais no ecrã do seu computador, este acto é constitúıdo uma violação de

confidencialidade. O factor humano é sempre e será sempre o elo mais fraco num

sistema, tendo este que criar mecanismos que possibilitem a confidencialidade da in-

formação, como o mecanismo de criptografia já aqui referido, sendo este mecanismo

um processo puramente tecnológico. Num sistema, aliada à criptografia, a restante

tecnologia que irá garantir parte da segurança da informação inclúı de tudo, desde

os sistemas operativos, aos routers, switches, servidores, sistemas de encriptação,

passando pelos sistemas de detecção de intrusos e Firewalls. Não importa quão

bem essas medidas de defesa técnica estão projectadas e implementadas, havendo

a possibilidade de não terem efeito nenhum se não forem apoiadas por planos op-

eracionais e poĺıticas de segurança. Em última análise tudo isto pode falhar se não

houver profissionais cientes dos problemas no domı́nio da segurança da informação

treinados para agir em situações de risco. Tal como um icebergue, a garantia da
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informação suporta a parte viśıvel que está no topo, mas para obter total garantia

da segurança, a preocupação têm que chegar às partes inviśıveis. [49] Voltando à

criptografia, esta existe há milhares de anos e os prinćıpios básicos desta técnica

mantém-se até aos dias de hoje, não tendo sido alterados. A história conta-nos

vários exemplos como os primórdios no Egipto em que os hieróglifos eram cifrados

com o simples uso de um algoritmo de substituição. Os Espartanos escreviam as

mensagens num bocado de papel enrolado ao longo de um pau que apenas poderia

ser lida novamente ao voltar a colocar o papel com a mensagem num pau com o

mesmo diâmetro. Há vários exemplos de casos de desenvolvimento de métodos de

criptografia nos últimos séculos e Júlio César criou a Cifra de César que consiste

em substituir as letras do alfabeto por outras localizadas várias posições à frente.

A evolução sempre foi constante e em 1466, Leon Battista Alberti criou a ideia do

uso de uma chave nos mecanismos de criptografia. O conceito base dos sistemas

de criptografia passa por pegar numa mensagem de texto percept́ıvel (plaintext) e

após uma série de transposições ou substituições converter a informação inicial numa

mensagem cifrada (ciphertext). [50]

Repleta de Sistemas de Informação, a actual Sociedade de Informação caracteriza-

se pela capacidade dos elementos que a constituem adquirirem, armazenarem, pro-

cessarem e partilharem informação e conhecimento de forma instantânea, a partir de

qualquer lugar e da forma mais conveniente. A actual sociedade é vista como uma

rede de ligações e de fluxos de informação que dão origem ao conhecimento, em que

os indiv́ıduos e as organizações desempenham o seu papel activamente de forma a

contribúırem para o todo. [51] Vivendo actualmente numa Sociedade de Informação

em constante evolução e com um grande grau de complexidade, os Sistemas de In-

formação (SI) das organizações actuais necessitam tomar medidas de forma a que

a Informação e os Sistemas que a suportam, devam estar constantemente sob um

controlo apertado por questões de segurança e estabilidade da organização. Estes

Sistemas, bem como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), têm afec-

tado a forma como chegamos à actual Sociedade em que vivemos, bem como a forma

como toda a gestão e manutenção das economias se processa. O recurso aos Sis-

temas de Informação para a gestão e operação de infraestruturas cŕıticas cresceu

exponencialmente em todo o mundo, sendo que actualmente não existem infraestru-

turas cŕıticas que não dependem de software e de computadores ligados em rede.

A crescente evolução e utilização das soluções informáticas nas diversas áreas, ex-

ige ńıveis de segurança adequados devido à possibilidade de uma maior exposição

dos dados e informações. A evolução das TIC, migrando de um ambiente central-

46



3.1. Contextualização Histórica

izado para um ambiente distribúıdo, interligando redes internas e externas, somada

à revolução da Internet, mudou a forma de governar, negociar e comunicar. Isto fez

com que as empresas se preocupem cada vez mais com o controlo de acesso às suas

informações, bem como a protecção de ataques aos seus sistemas informáticos com

origem a ńıvel interno e externo. No entanto, os SI adquiriram uma importância

vital para a evolução e manutenção das organizações modernas, já que sem com-

putadores ligados a redes de comunicação, a prestação deste tipo de serviços seria

imposśıvel. Posto este facto, pode-se afirmar que actualmente não existem empresas,

organizações, instituições que não possuam um acesso à Internet e que não tenham

um computador. As novas tecnologias permitiram que a informação se armazenasse

em grande escala em locais restritos e centralizados, criando assim uma grande opor-

tunidade de acesso não autorizado. [52]

Devido às Tecnologias de Informação, as organizações depararam-se com a neces-

sidade de aumentar a segurança da sua informação. No entanto, manter a segurança

desta mesma informação e do sistema que a processa, é uma tarefa de elevada respon-

sabilidade e complexidade. Num sentido de melhoria de segurança, muitos páıses

estão a começar a implementar e desenvolver Poĺıticas de Informação e estratégias

integradas com o objectivo de aumentar os seus recursos de informação, mas também

com o objectivo de garantir a segurança e protecção dos seus serviços de informação

e potenciar o livre acesso e a utilização do espaço onde ela circula - o Ciberespaço.

Os Sistemas de Informação são a base dos serviços da actual economia, facilitando

a gestão dos activos em Conhecimento e Inteligência Económica. Estes sistemas

vieram possibilitar que várias Organizações se possam coordenar e comunicar através

da rede, a grandes distâncias umas das outras. Estas mesmas organizações estão

a tentar tornar-se cada vez mais competitivas e eficientes, transformando-se assim

em organizações digitais onde quase todos os procedimentos de negócio são feitos

de forma digital usando o Ciberespaço como meio de transmissão. [53] O controlo

do bom funcionamento dos sistemas faz-se através das Auditorias a Sistemas de In-

formação, sendo o processo de auditoria altamente dispendioso em termos de tempo

e cursos, bem como do elevado número de recursos humanos necessário. Posto

isto, o principal objectivo de uma Auditoria a um Sistema de Informação é avaliar,

promover e desempenhar um papel fundamental na prestação de um bom ńıvel de

segurança, com o objectivo de verificar se todas as funções estão a ser realizadas

como planeado de forma a evitar fraudes, crimes, quebras de rendimento, e pro-

porcionar um funcionamento saudável e seguro que se irá reflectir na economia da

organização. Tipicamente, as auditorias de segurança de informação baseiam-se nos
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seguintes pontos:

• Delimitação e pré-auditoria: determinar a principal área de actuação, estab-

elecendo os objectivos da auditoria.

• Planeamento e preparação: criação de um plano de trabalho, checklist de

auditoria.

• Trabalho de campo: recolha de provas através de entrevistas aos funcionários,

processos de observação das acções a decorrer, etc.

• Análise: Triagem, revisão e análise das provas recolhidas.

• Relatório: Revisão de todas as etapas anteriores, encontrando relações das

informações recolhidas de forma a criar um relatório final. [54]
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3.2 Aspectos Legais e Ética

Como já referido anteriormente, o Ciberespaço veio possibilitar novos tipos de

crimes. Para lutar contra isso, as comunidades internacionais têm vindo a adop-

tar legislações capazes de fazer frente a este tipo de criminalidade. Sendo assim a

legislação contra o cibercrime tem como funções:

• Estabelecer normas claras para o uso dos computadores

• Dissuadir os cibercriminosos e proteger os cidadãos

• Realizar investigações policiais ao mesmo tempo que se protege a privacidade

individual

• Fornecer procedimentos penais justos e eficazes

• Exigir normas de protecção em áreas de manipulação e retenção de dados

• Possibilitar a cooperação entre os vários páıses no que toca a matéria penal

envolvendo cibercrimes e prova electrónica

[29]

A protecção do Ciberespaço, bem como o tema da Cibercriminalidade, ulti-

mamente tem sido tema de debate e de trabalho nas agendas poĺıticas dos vários

governantes dos diferentes Estados. A crescente globalização da Sociedade de In-

formação, bem como a dependência desta perante as TIC e os novos conflitos com

caracteŕısticas únicas que o Ciberespaço possibilita, obrigam a que se alterem as

poĺıticas de segurança e de defesa nacionais. Defende-se que devem ser aborda-

dos os temas da Segurança e Defesa Nacional, nomeadamente Protecção Simples,

Prossecução Criminal, Defesa do Estado e Condução da Guerra, de forma a que

possam ser implementadas poĺıticas adequadas a esta nova realidade. Perante os

domı́nios da Protecção Simples, Prossecução Criminal e Defesa do Estado, existe

uma relação destes com os ciberataques no que respeita aos objectivos a atingir, aos

principais actores envolvidos, aos meios técnicos dispońıveis e ao enquadramento

juŕıdico aplicável.

Do ponto de vista da Defesa do Estado, um ciberataque é entendido como um

acto de guerra. A resposta deve focar-se na acção militar com todos os recursos

dispońıveis, estando esta sujeita no plano nacional à Constituição da República,

à Lei do Estado de Śıtio e do Estado de Guerra. No plano internacional, estará
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sujeita ao Direito Internacional dos Conflitos Armados e ao Direito Internacional

dos Direitos Humanos. No domı́nio da Prossecução Criminal, os ciberataques são

vistos e definidos como actos criminalmente relevantes e puńıveis, pasśıveis de serem

sancionados dentro do domı́nio juŕıdico do respectivo páıs. Já para a Protecção Sim-

ples, esta tem um vasto espectro de actores com o objectivo de proteger os activos

das organizações e dos indiv́ıduos. Esta protecção compreende todos os meios tec-

nológicos permitidos na lei, bem como as normas técnicas e os instrumentos legais

de protecção. Em primeira instância, é realizada pelos donos desses activos bem

como por empresas privadas, mas também pelo Estado através das suas Forças e

Serviços de Segurança e autoridades reguladoras. Sendo o domı́nio da Prossecução

Criminal de interesse para este caṕıtulo, destaca-se que o sistema judicial tem como

principal objectivo a dissuasão da prática de crimes, pela prevenção geral (sanção

penal) e pela especial (condenação concreta do autor de um crime).

A grande maioria dos ciberataques são actos iĺıcitos à luz da legislação nacional

e internacional, pelo que é de especial importância identificar e julgar os autores.

Partindo do principio e considerando a importância da protecção das infra-estruturas

cŕıticas nacionais, através da nova Lei do Cibercrime (Lei 109/2009), o legislador en-

tendeu agravar consideravelmente as penas aplicáveis a quem realizar ciberataques

contra este tipo de infra-estruturas. Significa que, numa visão menos precisa a

ńıvel juŕıdico, os cibercrimes tornam-se especiais quando dirigidos contra as pessoas

(pornografia infantil), contra interesses patrimoniais (direitos de autor), contra da-

dos e informações (acesso ileǵıtimo ou indevido), sendo este último exemplo um tipo

de cibercrime totalmente compat́ıvel com os prinćıpios da segurança da informação

(confidencialidade, integridade e disponibilidade). Em Portugal, a competência le-

gal para a prevenção criminal e para a investigação criminal dos crimes informáticos

está atribúıda por lei à Poĺıcia Judiciária, sendo previśıvel a constituição de uma

Unidade Central para lidar com estes tipos de crimes, bem como todos aqueles prat-

icados com recurso a meios informáticos. No que toca à matéria das informações, ou

garantir a segurança interna e necessária que previna a sabotagem, terrorismo, espi-

onagem e prática de actos que pela sua natureza possam alterar ou destruir o Estado

de direito, a competência é do Serviço de Informações de Segurança. Imagine-se o

exemplo de que no actual quadro legal português, perante a ameaça de um eventual

crime de sabotagem informática dirigido a sistemas informáticos cŕıticos, a primeira

abordagem será o da prevenção onde é de esperar que as entidades que estão a

planear o ataque cooperem com a Poĺıcia Judiciária e com o SIS, com o objectivo

de proceder a acções de desmotivação para a concretização do ataque. Se o ataque
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estiver em curso, qualquer entidade (Forças Armadas, SIS, Poĺıcia Judiciária) tem

o poder e o dever de comunicar o ataque ao Ministério Público para que se ini-

cie uma investigação criminal legalmente reforçada. Com ou sem necessidade de

cooperação internacional, e com o objectivo de obtenção de prova, inicia-se a in-

vestigação seguindo-se o processo penal clássico. Os resultados obtidos no final da

investigação podem e devem reverter em novas informações, com o objectivo de

ajudar na prevenção criminal e/ou arquivo de “Intelligence”. [55]

3.2.1 Legislação Nacional e Internacional

Toda a uniformidade legal internacional a ńıvel substantivo e processual, permite

uma maior compreensão e operacionalidade entre as autoridades competentes à

investigação do cibercrime dos diferentes Estados. É exigido ao legislador uma

grande capacidade de previsão, adaptação e acompanhamento dos desenvolvimen-

tos técnicos e da multiplicação das condutas criminosas que se desenrolam a uma

velocidade não compat́ıvel com a técnica legislativa, sendo este um dos princi-

pais problemas na legislação nesta temática criminal. Só com a implementação

de quadros normativos similares, a cooperação internacional será verdadeiramente

eficaz, extinguindo-se os conhecidos “paráısos cibernéticos“. Posto isto, é de extrema

importância a ratificação da Convenção sobre o Cibercrime pelo maior número de

páıses. A resposta a ataques coordenados e de grandes dimensões, cometidos con-

tra infra-estruturas nacionais, só é posśıvel com uma colaboração global como foi

evidente no caso da Estónia que só com a junção de esforços de equipas de segu-

rança e de ISPs internacionais foi posśıvel superar a situação. É evidente que um

estado isolado não consegue fazer frente a este tipo de ataques, sendo que a este

ńıvel é essencial a criação de medidas legislativas que actuem sobre o cibercrime.

Alguns organismos internacionais têm-se empenhado no assunto, como por exemplo

a OCDE, a ONU, a Interpol, entre outros. A União Europeia tem dedicado especial

atenção ao cibercrime, tendo legislado através de diversos instrumentos juŕıdicos

neste âmbito como é o caso da nova Directiva 2013/40/UE relativa a ataques contra

os Sistemas de Informação e que vem substituir a Decisão-Quadro 2005/222/JAI.

Internacionalmente, o instrumento de maior relevo na área do Cibercrime é a Con-

venção sobre o Cibercrime do Conselho da Europa de 23 de Novembro de 2001 que

se destina a “proteger a sociedade da criminalidade no Ciberespaço, nomeadamente

através da adopção de legislação adequada e da melhoria da cooperação interna-

cional“. [56] Esta Convenção vem impor aos Estados signatários que adequém o seu

Direito Penal substantivo e adjectivo interno às especificidades do cibercrime, tendo
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como objectivo a harmonização de legislações. No entanto, para esta Convenção

funcionar em pleno e regular todo o Ciberespaço, esta tinha que ser ratificada por

todos os páıses, o que não acontece. A China é um dos exemplos que reflecte a não

ratificação de qualquer tratado internacional neste âmbito. [57]

Em Portugal existe a Lei do Cibercrime - Lei 109/2009 de 15 de Setembro -

que vem estabelecer as disposições penais, materiais e processuais, bem como as dis-

posições relativas à cooperação internacional em matéria penal, relativas ao domı́nio

do cibercrime e da recolha de prova em suporte electrónico, em matéria relativa a

ataques contra Sistemas de Informação, adaptando o direito interno à Convenção

sobre Cibercrime do Conselho da Europa.

A nova lei define 6 tipos de crimes, aos quais cabem as seguintes sanções:

• Falsidade Informática: Pena de prisão até 5 anos ou pena de multa de 120

a 600 dias (a tentativa não é puńıvel).

• Dano relativo a programas ou outros dados informáticos: Pena de

prisão até 3 anos ou pena de multa. Se o dano causado for de valor elevado, a

pena é de prisão até 5 anos ou de multa até 600 dias. Se o dano causado for de

valor consideravelmente elevado, a pena é de prisão de 1 a 10 anos (a tentativa

é puńıvel, dependendo o procedimento penal quase sempre de queixa).

• Sabotagem informática: Pena de prisão até 5 anos ou pena de multa até

600 dias. A pena é de prisão de 1 a 5 anos se o dano emergente da perturbação

for de valor elevado, podendo ser de 1 a 10 anos em casos especiais (a tentativa

é puńıvel em alguns casos).

• Acesso ileǵıtimo: Pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias.

A pena é de prisão até 3 anos ou multa se o acesso for conseguido através de

violação de regras de segurança. A pena é de prisão de 1 a 5 anos quando:

através do acesso, o agente tiver tomado conhecimento de segredo comercial

ou industrial ou de dados confidenciais, protegidos por lei; ou o benef́ıcio

ou vantagem patrimonial obtidos forem de valor consideravelmente elevado (a

tentativa é quase sempre puńıvel, dependendo o procedimento penal de queixa

na maioria dos casos).

• Intercepção ileǵıtima: Pena de prisão até 3 anos ou pena de multa (a

tentativa é puńıvel).
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• Reprodução ileǵıtima de programa protegido: Pena de prisão até 3 anos

ou pena de multa (a tentativa é puńıvel).

No âmbito da cooperação internacional, a Lei do Cibercrime prevê que as autori-

dades nacionais competentes cooperem com as autoridades estrangeiras competentes

para efeitos de investigações ou procedimentos relativos a crimes relacionados com

sistemas ou dados informáticos, bem como para efeitos de recolha de prova em su-

porte electrónico, de acordo com as normas sobre transferência de dados pessoais

previstas na Lei da Protecção de Dados Pessoais (Lei 67/98). No âmbito desta co-

operação, prevêem-se regras espećıficas para a cooperação internacional relativas: à

criação de um ponto de contacto permanente; à preservação e revelação expeditas de

dados informáticos; ao acesso a dados informáticos; e à intercepção de comunicações.

[58]

3.2.2 Ética e Idoneidade dos executantes

Após uma abordagem do ponto de vista legal sobre o cibercrime, há que falar sobre

a ética e a idoneidade dos executantes que vão testar todos os mecanismos de se-

gurança de uma determinada instituição alvo. De salientar que os executantes dos

Testes de Penetração não fazem mais que cometer todos os cibercrimes posśıveis na

instituição e no sistema alvo, no entanto estão protegidos pela lei pelo facto de se

tratar de uma intervenção de teste à segurança abrangida por um contrato assinado

entre as duas entidades.

O que difere um Hacker ético de um não ético são as acções que pratica para

alcançar os seus objectivos. A vantagem competitiva entre as empresas de soft-

ware veio criar com que estas empresas lancem para o público muito rapidamente,

software que muitas das vezes contém falhas de segurança, como por exemplo vul-

nerabilidades usadas pelos Hackers. A comunidade Hacker está sempre atenta a

estas falhas de segurança, no entanto será a ética a diferenciar os Hackers éticos

dos não éticos. Os chamados Hackers de chapéu preto usam estas vulnerabilidades

para seu bem pessoal, não respeitando a ética nem a legalidade. Já os Hackers

éticos, neste exemplo, usam os seus conhecimentos para reportar às entidades com-

petentes que existe uma nova vulnerabilidade que possibilita um determinado tipo

de ataque. São este tipo de Hackers que normalmente se certifica para obter um

maior reconhecimento no meio industrial e empresarial. As certificações apresen-

tadas anteriormente servem para garantir que um determinado profissional na área

da segurança tem conhecimentos e foi treinado para garantir a idoneidade no seu
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trabalho, visto que estes têm que estar cientes de todo o risco que correm caso não

estejam a trabalhar de acordo com a lei.
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3.3 Normalização dos Testes de Penetração a

Sistemas Informáticos

Existem várias entidades a ńıvel global que cada vez mais se preocupam com a

segurança das organizações. Não só falando em segurança informática, as auditorias

de segurança e testes de segurança concentram as suas forças em procurar a mais

pequena vulnerabilidade que possa por em risco a organização ou empresa a ser

testada. Neste caṕıtulo serão focadas algumas das instituições e metodologias de

teste de segurança mais utilizados e conhecidos na actualidade, tendo como objectivo

mostrar o que cada um deles tem para oferecer.

3.3.1 OSSTMM - Open Source Security Testing

Methodology Manual

Este projecto é mantido pelo ISECOM (Instituto para a Segurança e Metodologias

Abertas) e desenvolvido por uma comunidade aberta. Este manual de segurança

oferece uma metodologia para um teste de segurança completo, referido no docu-

mento como uma auditoria OSSTMM que vai medir precisamente a segurança do

alvo de forma consistente e repetitiva. Tratando-se de um projecto aberto, permite

que qualquer profissional na área da segurança possa contribuir com todo o tipo de

ideias afim de se conseguirem testes mais precisos e eficientes.

Esta framework de segurança tem vindo a acompanhar a evolução dos tempos e a

comunidade avança sempre que posśıvel com uma nova versão. Actualmente situa-se

na versão 3 e engloba testes em todos os ńıveis - humanos, f́ısicos, wireless, telecomu-

nicações e redes de dados. Estes tópicos fazem com que seja perfeitamente adequado

testar vários pontos fundamentais numa instituição como servidores de cloud com-

puting, as infra-estruturas virtuais, locais de alta segurança, recursos humanos, etc.

Um conjunto de métricas de ataque fornece uma ferramenta poderosa e altamente

flex́ıvel que fornece uma representação do estado do alvo, bem como as mudanças ao

longo do tempo. A gestão de risco quantitativa pode ser feita a partir das conclusões

do relatório da auditoria OSSTMM, proporcionando um resultado muito melhor de-

vido aos resultados mais precisos e livre de erros. A auditoria OSSTMM conta ainda

com informações para o planeamento do projecto, quantificação dos resultados e as

regras para realizar uma auditoria de segurança, tanto que a metodologia pode ser

facilmente integrada com leis e poĺıticas já existentes para garantir uma auditoria

de segurança completa através de todos os meios. Uma auditoria OSSTMM é bem
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adequada para a maioria dos casos, no entanto pode ser conectada com exigências

de segurança padrão como por exemplo as recomendações do NIST e várias es-

pecificações de gestão de segurança da informação como a ISO/IEC 27001:2005,

ISO/IEC 27002:2005 e ISO/IEC 27005:2008.

O principal objectivo deste manual é fornecer uma metodologia cient́ıfica e pre-

cisa de segurança operacional por meio de uma análise e correlação dos resultados

dos testes, de uma forma consistente e confiável. Estes processos são praticamente

adaptáveis a praticamente qualquer tipo de auditoria, incluindo Testes de Pene-

tração, Hacking Ético, avaliações de segurança e vulnerabilidades, entre outros.

Trata-se de um manual de segurança operacional que mede o quão bem a segu-

rança do alvo funciona.

O manual começa por explicar os vários termos que são necessários ter em mente

quando se realiza um teste de segurança deste tipo. Para os autores, a Segurança

é a função de uma separação. Isto quer dizer que a separação entre um activo e

quaisquer ameaça, existe ou não. Há três formas lógicas de realizar essa separação:

• Mover o que há de valor para criar uma barreira lógica ou f́ısica até à ameaça

• Alterar a ameaça para um estado inofensivo

• Destriur a ameaça

Como já referido anteriormente nesta dissertação, a Segurança da Informação

está presente em todos os pontos. Será sempre um dos principais objectivos, asse-

gurar que toda a informação está devidamente segura. Neste manual não poderia

faltar também esta temática onde se define então em que consiste e como manter a

segurança da informação (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade). Uma

das coisas importantes focadas neste manual são os tópicos a analisar durante o

teste:

• Definir o que se pretende proteger e quais são os activos. Os mecanismos

de segurança destes activos vão ser testados para identificar as limitações de

segurança existentes.

• Identificar a área em torno dos activos, área esta que deve incluir mecanismos

de segurança.
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• Definir tudo o que se situa fora da área acima referida. Normalmente são

sempre coisas que nunca são associadas como por exemplo energia eléctrica,

água, legislação, regulamentação, entre outros.

• Definir como todos os processos interagem entre o interior e o exterior, como

por exemplo, como cada sector dentro da instituição a testar interagem entre

si.

• Identificar quais os equipamentos necessários a testar dentro de cada sector.

Os canais a testar são os sectores humanos, f́ısicos, wireless, telecomunicações

e redes de dados. Cada canal deve ser testado separadamente dentro de cada

sector.

• Definir que tipo de informações devem ser retiradas do teste, ou seja, o tipo

de teste deve ser definido individualmente para cada sector.

• Assegurar que o teste de segurança está em conformidade com as regras es-

tabelecidas inicialmente a acordadas, havendo sempre a segurança de que o

processo de teste de segurança é adequado, sem criar eqúıvocos ou falsas ex-

pectativas.

Classe Canal Descrição
Segurança F́ısica Humana Inclúı o factor Humano onde a realização

da comunicação seja f́ısica ou psicológica.
F́ısica Teste de segurança onde o canal de

comunicação é f́ısico e de natureza
não electrónica.

Segurança Espectro Wireless Compreende todas as comunicações
electrónicas através de sinais.

Segurança nas Comunicações Telecomunicações Compreende todas as redes de
telecomunicações digitais ou analógicas
onde a comunicação ocorre ao longo de
linhas telefónicas.

Redes de Dados Compreende todos os sistemas electrónicos
e redes de dados onde a comunicação é
estabelecida através de redes de cabos.

[59]
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3.3.2 NIST - National Institute of Standards and

Technology - Technical Guide to Information

Security Testing and Assessment

O NIST (National Institute of Standards and Technology) desenvolveu este doc-

umento em prol das suas responsabilidades legais dentro da criação de normas e

directrizes, incluindo requisitos mı́nimos para a segurança da informação. O ob-

jectivo deste documento é fornecer orientações para a realização de testes de segu-

rança técnicas e avaliações aos controlos que garantem a segurança da informação

de uma determinada instituição. O objectivo do NIST com a criação deste docu-

mento é fornecer orientações para as organizações no planeamento e realização de

testes de segurança de informações técnicas e avaliações, análise de resultados e de-

senvolvimento de estratégias de mitigação. São fornecidas recomendações práticas

para a concepção, implementação e manutenção relativas aos testes de segurança

e aos processos e procedimentos de avaliação, que pode ser usado para vários fins,

tais como analise de vulnerabilidades num sistema ou rede. Este guia não tem a

intenção de apresentar um teste de segurança abrangente, mas apenas uma visão

geral de elementos-chave em segurança e avaliação da mesma, com ênfase em as-

pectos técnicos. Numa forma mais concreta, o documento está estruturado pelas

seguintes temáticas:

• Apresenta uma visão geral das avaliações de segurança da informação, in-

cluindo politicas e responsabilidades metodológicas e técnicas. Uma avaliação

à segurança da informação é o processo que determina o quão uma entidade

que é avaliada conhece mecanismos de segurança objectivos nesta área. Esta

publicação fornece testes técnicos e exames técnicos que são utilizados para

identificar, validar e aceder a vulnerabilidades, tendo como objectivo fornecer

uma postura segura de todos os sistemas e redes da entidade a testar. Não

significa com isto que ao cumprir todos estes procedimentos, a entidade esteja

completamente segura visto que isso é imposśıvel. Pretende-se ajudar as orga-

nizações a confirmar que os seus sistemas estão devidamente protegidos e com

vulnerabilidades detectadas bem como outras falhas de segurança que devem

ser abordadas.

• Fornece uma descrição detalhada das várias técnicas de teste, incluindo revisão

de documentação, análise de logs, network sniffing e verificação da integridade

de ficheiros. Esta revisão passiva examina o sistema, aplicações, redes, politicas

e procedimentos em busca de vulnerabilidades na segurança. É importante
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recolher informações nesta fase para facilitar e optimizar outras técnicas de

avaliação. Pelo facto desta avaliação ser passiva, fornece um risco mı́nimo ao

sistema bem como às redes. Aqui serão abordadas técnicas comuns de revisão

de documentos, logs, configurações no sistema, entre outros procedimentos já

referidos.

• Descreve várias técnicas para identificação de alvos e análise das suas po-

tenciais vulnerabilidades, como por exemplo análise de vulnerabilidades aos

sistemas. Nesta secção são mostradas várias técnicas de identificação de alvos

e técnicas de análise, com especial enfoque na identificação de dispositivos

activos e seus portos e serviços associados com respectivas vulnerabilidades.

• Explica técnicas comuns que são usadas para explorar vulnerabilidades, como

por exemplo quebra de passwords e Testes de Penetração. O objectivo nesta

secção é provar que existe uma vulnerabilidade e demonstrar o que acontece à

segurança do sistema quando esta é explorada. Validar uma vulnerabilidade

envolve um maior risco para o alvo, uma vez que as técnicas de teste são

intrusivas e podem criar conflito com o bom funcionamento do sistema e da

rede.

• Apresenta uma proposta e processos para planear uma avaliação de segurança.

O planeamento adequado é fundamental para que uma avaliação de segurança

seja feita com sucesso. Esta secção fornece orientação para a criação de uma

politica de avaliação, seleccionando o método de avaliação adequado. Fornece

também recomendações para o desenvolvimento de um plano de avaliação e

descreve considerações legais relacionadas com a avaliação que por ventura as

organizações podem ter que enfrentar.

• Apresenta factores-chave para a execução de avaliações de segurança, incluindo

coordenação, análise e manuseio de documentação. Durante toda a avaliação

de segurança, as vulnerabilidades vão sendo identificadas. É fundamental que

a avaliação seja efectuada de acordo com o plano pelo facto que o objectivo

desta secção é destacar os pontos-chave de tudo o que foi testado. Por exem-

plo, uma coordenação adequada em toda a avaliação, facilita o processo de

avaliação e reduz a possibilidade de riscos associados. A forma como tratar

os incidentes e os desafios que as organizações enfrentam no momento destas

avaliações também são abordadas, bem como o fornecimento de recomendações

para a recolha, transporte, arquivo e destruição de todos os dados relativos às

avaliações.

59



3. Estado da Arte

• Apresenta uma proposta para relatório para apresentar os resultados da avaliação

de segurança e fornece uma visão global sobre como solucionar os problemas

encontrados. Após todas a fases de avaliação cujos resultados são expressos em

termos de vulnerabilidades, a organização tem que tomar medidas para elim-

inar as vulnerabilidades encontradas. Esta secção apresenta formas úteis que

as organizações podem utilizar para melhorar a sua segurança. Em primeiro

deve ser feita uma análise final dos resultados para de seguida ser desenvolvido

um relatório para que possam ser apresentadas as soluções e recomendações.

Por último, as actividades para solucionar os problemas devem ser realizadas.

[60]

3.3.3 ISSAF - Information Systems Security Assessment

Framework

Esta framework pretende avaliar a segurança do sistema de informação alvo em

vários domı́nios e detalhes, sendo que contém vários critérios de avaliação ou testes

espećıficos para cada um dos domı́nios. O objectivo é fornecer vários campos de

estudo sobre a avaliação de segurança e eventuais reflexões em cenários da vida real.

A ISSAF deve ser utilizada principalmente para atender aos requisitos de avaliação

de segurança de uma determinada organização, e pode ainda ser utilizada como

referência para atender a outras necessidades no âmbito da segurança da informação.

Tal como outras frameworks do género, esta não foge à regra e possui o aspecto

fundamental de processos de segurança e o seu objectivo é avaliar e melhorar a

segurança do alvo, bem como obter uma imagem completa das vulnerabilidades que

possam existir. Os principais objectivos da ISSAF conta com os seguintes aspectos:

• Actuar como um documento de referência no domı́nio da avaliação da segu-

rança

• Criar um padrão para o processo de avaliação à segurança da informação

• Definir um ńıvel mı́nimo aceitável no processo de avaliação

• Definir uma base sobre a qual a avaliação pode ou não ser efectuada

• Determinar as salvaguardas a implementar em casos de acesso não autorizado

• Actuar como referência para a implementação da segurança da informação

• Fortalecer os processos e tecnologias existentes no que toca à segurança
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Relativamente ao tema em questão, a metodologia de teste da ISSAF é desenhado

para avaliar a rede, sistema e aplicações do alvo. Consiste nas seguintes três etapas:

• Planear e preparar o teste é a primeira fase, que consiste em trocar todas as

informações necessárias, bem como assinar os contratos entre ambas as partes.

Assim serão fornecidas as bases para a protecção juŕıdica mútua. Também

serão especificadas as datas a cumprir bem como toda a equipa de teste, entre

outros aspectos.

• Avaliação será a fase onde se irá realizar o Teste de Penetração. A proposta

apresentada conta com os seguintes passos:

– Recolha de informação apoia-se na Internet com o objectivo de encon-

trar todas as informações posśıveis relativas ao alvo, utilizando métodos

técnicos (DNS, Whois, etc.) e não técnicos (Google, fóruns, etc.).

– Mapa da rede tem como objectivo criar uma visualização global de toda

a rede através da identificação de todos os dispositivos activos na rede,

bem como realizar várias verificações aos portos dos equipamentos para

identificar que serviços e aplicações estão a correr.

– Análise de vulnerabilidades tem como objectivo identificar que vulnera-

bilidades existem nos equipamentos da rede, vulnerabilidades essas que

podem ser usadas para comprometer todo o sistema ou rede.

– Penetração será a fase onde irão ser exploradas as várias vulnerabilidades

encontradas de forma a ter um acesso não autorizado devido a uma quebra

de segurança.

– Obter acessos e escala de privilégios tem como objectivo confirmar e doc-

umentar a invasão ao sistema ou rede.

– Comprometer utilizadores remotos tem como objectivo ganhar privilégios

de acesso à rede interna, como por exemplo aceder à rede com a conta de

um determinado utilizador por VPN.

– Manter o acesso tem como objectivo a utilização de backdoors e rootkits

para manter o acesso ao sistema.

– Eliminar o rasto é a fase final do teste onde se elimina todos os registos

deixados pelo teste.

• Relatório, limpeza e destruir artefactos tem como objectivo criar o relatório de

todo o teste e destruir toda a informação recolhida, bem como eliminar todos

os registos deixados no sistema ou na rede ao longo do teste.
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[61]

3.3.4 PTES - Penetration Testing Execution Standard

O PTES é um novo padrão projectado para fornecer às empresas e profissionais da

área da segurança uma metodologia de Testes de Penetração, sendo este o padrão

de Teste de Penetração mais directo e mais reconhecido actualmente. Este projecto,

para além de explicar pormenorizadamente todas as etapas do Teste de Penetração

proposto, apresenta também as ferramentas a utilizar para realizar o teste. O pro-

jecto está então estruturado com os seguintes tópicos:

• Contrato e objectivos a atingir.

• Intelligence Gathering, é o termo dado pelos autores à fase que outros chamam

de Recolha de Informação ou Reconhecimento. Tal como já referido, não difer-

enciado de outras propostas, é nesta fase que se obtém toda a informação sobre

o alvo para ser utilizada nas fases seguintes. Os autores recomendam nesta

fase a consulta da metodologia proposta pela Open Source Intelligence (OS-

INT) que consiste num conjunto de práticas de pesquisa, selecção e aquisição

de informação em fontes públicas.

• Modelo de Ameaças, define uma abordagem conforme necessário para uma

correcta execução do teste na instituição alvo. Este tópico destaca este Stan-

dard de todos os outros pelo facto de aqui ser a etapa onde se identificam os

activos primários e secundários do alvo e onde se identificam e classificam as

ameaças.

• Análise de vulnerabilidades.

• Exploitation é a fase que foca todos os procedimentos para estabelecer o acesso

ao sistema através das restrições de segurança.

• Post Exploitation é a fase que determina o valor da máquina comprometida

e manter o controlo da mesma para uso posterior. O valor da máquina é

determinado pelo valor dos dados nela armazenados e pela função da mesma

na rede ou sistema.

• Relatório, que tal como todas as outras metodologias consiste em criar um

relatório detalhado de todo o teste.

[62]
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3.3.5 Certificações para profissionais em Testes de

Penetração

Existem várias organizações e empresas na área da segurança que permitem a certi-

ficação para profissionais de segurança, garantindo assim que estes profissionais são

certificados por uma entidade competente da área e fornecendo a certeza que estes

possuem conhecimentos adequados para um trabalho desta envergadura. Seguem-se

algumas destas organizações bem como os tipos de certificação que oferecem:

• Global Information Assurance Certification (GIAC): Fundada em 1999

com o objectivo de validar competências dos profissionais de segurança da in-

formação e fornecer garantias de que um indiv́ıduo certificado tem o conheci-

mento e as habilidades necessárias para ser um bom profissional nas principais

áreas de informática, informação e segurança. Esta entidade tem a confiança

de milhares de empresas e agências do governo americano, incluindo a Agência

de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA). São fornecidas certificações

na área das auditorias, detecção de intrusos, resolução de incidentes, firewalls,

área forense, técnicas de hacking, segurança em sistemas windows e linux e

software seguro. A certificação na área dos Testes de Penetração conta com

temas como ataques avançados a passwords e autenticação, Metasploit Frame-

work, análise de vulnerabilidades, ataques a aplicações web, entre outros temas

relacionados. [63]

• EC-Council: Fornece uma série de certificações para profissionais de segu-

rança. É fornecido um padrão de conhecimento para os profissionais de Testes

de Penetração, incorporando as melhores práticas seguidas por especialistas

experientes na área. O objectivo desta organização é garantir que cada profis-

sional licenciado segue um rigoroso código de ética ao desenvolver as várias

certificações, sendo elas em Auditorias de Segurança, Testes de Penetração,

Avaliação de Vulnerabilidades e Hacking Ético. [64]

• Offensive Security: Sendo o Backtrack propriedade da Offensive Security,

fornece então vários cursos e certificações usando o sistema operativo em

questão. A oferta de formação passa pelos cursos avançados de segurança em

aplicações web, desenvolvimento de exploits, segurança wireless e formação

profissional em Testes de Penetração. [65]
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3.4 Tecnologias e Metodologias

3.4.1 Sistemas Operativos dedicados

Existem vários Sistemas Operativos dedicados e apropriados a Testes de Penetração

que contém pré-instaladas as várias aplicações apropriadas. Apresenta-se uma lista

de alguns destes Sistemas Operativos, bem como as suas funcionalidades:

• Samurai Web Testing Framework: Sistema Operativo Linux pré-configurado

para funcionar como um ambiente de Testes de Penetração vocacionado para a

Web. O sistema open source contém ferramentas gratuitas vocacionadas para

atacar websites. Os criadores deste sistema incluem nele ferramentas selec-

cionadas que são utilizadas nas práticas de segurança, ferramentas essas que

são as utilizadas nas quatro etapas de um Teste de Penetração. [66]

• BackBox: Sistema Operativo Linux baseado no Ubuntu que tem sido desen-

volvido para realizar Testes de Penetração e avaliações de segurança. Fornece

ferramentas apropriadas a Testes de Penetração, resposta a incidentes, com-

putação forense, recolha de informação, análise de vulnerabilidades, entre out-

ras. [67]

• Gnacktrack: Operativo Linux baseado no Ubuntu que contém também pré-

instaladas as ferramentas necessárias para realizar um Teste de Penetração.

[68]

• Live Hacking Operating System: Sistema Operativo Linux com ferramen-

tas pré-instaladas destinadas ao hacking ético e Testes de Penetração. Baseado

no Ubuntu, esta distribuição apresenta-se de duas formas: sistema Linux com-

pleto com interface GNOME e ferramentas pré-instaladas; a outra é um live

DVD que contém um guia de hacking. [69]

• DEFT - Digital Evidence Forensic Toolkit: Sistema Operativo Linux

destinado à prática forense que inclui uma excelente detecção de hardware e

as melhores aplicações open source para resposta a incidentes, computação

forense e recolha de informação. [70]

• BugTraq: Sistema Operativo Linux que oferece a mais ampla gama de ferra-

mentas para Testes de Penetração. [71]

• Backtrack: Sistema Operativo Linux mais conhecido e feito especialmente

para os Hackers e para os profissionais na área da segurança. Inclui todas as
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ferramentas dispońıveis, bem como um vasto repositório para adicionar novas

aplicações, sendo usado por todos os profissionais de segurança no mundo

inteiro. [72]

• Kali Linux: Sistema Operativo Linux feito pelos criadores do Backtrack, é

o Sistema Operativo vocacionado para Testes de Penetração mais avançado e

versátil já alguma vez criado. [73]

3.4.2 Ferramentas

Tendo como base o sistema operativo Backtrack 5, pretende-se apresentar algumas

das ferramentas que este Sistema Operativo oferece para a prática de Testes de

Penetração, de acordo com os vários passos a realizar durante um teste. Todas

as ferramentas apresentadas de seguida têm como referência o livro “BackTrack 5

Cookbook“. [74] Não se pretende pormenorizar ferramentas nem criar um manual

de práticas para cada uma das ferramentas, mas sim apenas apresentar algumas das

ferramentas mais conhecidas no mundo do Hacking e dos Testes de Penetração.

Recolha de Informação

• Enumerar Serviços: Este processo permite recolher informações a partir de

uma rede. Vão ser analisadas as enumerações de DNS e SNMP. Relativamente

ao DNS, consegue-se localizar todos os servidores de DNS e entradas DNS de

uma determinada instituição. Para esta tarefa vai ser estudada a ferramenta

DNSenum. A enumeração SNMP permite analisar o tráfego SNMP de uma

rede e pode ser feita com a ferramenta SnmpEnum.
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- Executar o DNSenum:

# cd /pentest/enumeration/dns/dnsenum/ ./dnsenum.pl --enum dominio.com

Figura 3.2: DNSenum

- Executar o SnmpEnum:

# cd /pentest/enumeration/snmp/snmpenum/

perl snmpenum.pl IP_alvo public windows.txt

Quando o SNMP estiver activado na máquina alvo, é posśıvel obter vários

tipos de informações, como por exemplo:

– Software instalado

– Utilizadores

– Nome da máquina

– Informação sobre os discos

– Processos a correr

– Entre outro tipo de informação

• Recolher informação da rede: Já com alguma informação recolhida no

processo anterior, este processo visa fornecer informações sobre os IP’s do

alvo. Para tal pode ser usado o seguinte domando utilizando a ferramenta

Dmitry:
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# dmitry -wnspb dominio.com -o /root/Desktop/dmitry-result

Figura 3.3: Dmitry

Outra ferramenta interessante que permite obter informações sobre a rota de

IP’s chama-se Scapy.

Figura 3.4: Scapy

• Identificar máquinas activas: Nmap é uma ferramenta já referida nesta

dissertação que permite recolher uma série de informações importantes du-

rante um Teste de Penetração. Neste exemplo, pode-se apurar se a máquina
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associada ao IP alvo está activa. Para esta recolha de informação basta digitar

o seguinte comando:

# nmap -sP IP_alvo

Figura 3.5: Nmap

Recorde-se que esta ferramenta já foi referida e detalhada anteriormente.
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• Avaliação de ameaças: Para esta avaliação, o Backtrack disponibiliza uma

versão especial do Maltego que é uma ferramenta de recolha de informação

potente na vertente de identificar a complexidade de um determinado ponto

da rede. Possibilita também a agregação de informações de fontes internas e

externas à rede de forma a fornecer uma imagem clara da ameaça.

Figura 3.6: Maltego

Análise de Vulnerabilidades

• Nessus: Ferramenta de análise de vulnerabilidades que irá reportar todas as

vulnerabilidades encontradas na máquina e na rede alvo. Existem duas versões,

a Home Feed para uso doméstico e a Professional Feed para uso empresarial.

• OpenVAS: Ferramenta de análise de vulnerabilidades totalmente gratuita que

também como o Nessus irá reportar todas as vulnerabilidades encontradas no

alvo pretendido. É uma ferramenta que se encontra pré-instalada no Sistema

Operativo Backtrack 5.

Exploitation

• Metasploit: Das ferramentas mais desejadas e mais apreciadas pelos Hacker

é o Metasploit sendo ela a ferramenta dos Hackers por excelência. Esta fer-
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ramenta é basicamente uma Framework de exploits que contém um conjunto

de outras ferramentas de apoio ao ataque. Metasploit é diferente de todas as

Frameworks conhecidas, pelo facto de ser open source e ter montes de Hackers

e Crackers a desenvolver para a plataforma. Significa também que os exploits

podem ser desenvolvidos em grande escala, pois permite que os Hackers e

Crackers possam construir os seus próprios exploits consoante as suas neces-

sidades. A plataforma permite seleccionar o destino e escolher uma grande

variedade de payloads. Para utilizar o Metasploit, há que identificar o alvo,

escolher o exploit e o payload para que o ataque seja lançado. Importante reter

três pontos relativos ao Metasploit:

– Vulnerabilidades: São os pontos fracos de uma determinada aplicação,

software ou protocolo. Na framework Metasploit, as vulnerabilidades são

listadas em grupos com vários exploits destinados a atacar cada vulner-

abilidade associada.

– Exploits: Módulos que são criados para conseguir tirar proveito das vul-

nerabilidades encontradas.

– Payload: Se um exploit for executado com êxito, o payload é entregue na

máquina alvo para permitir o ataque, como executar vários comandos,

adicionar utilizadores, entre outras possibilidades.

• SQLmap: Esta é também uma das ferramentas mais conhecidas no mundo

dos Hackers e dos peritos de segurança. Esta ferramenta automatiza o processo

de detecção e exploração de vulnerabilidades em injecção de código SQL. Esta

vulnerabilidade permite que o atacante injecte código SQL no servidor alvo,

de modo a conseguir ter controlo sobre a base de dados.
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3.4.3 Vulnerabilidades

Vulnerabilidade, como já referido anteriormente, é uma fraqueza ou falha na aplicação

ou sistema que tanto pode ter origem numa falha de configuração como na falta de

actualizações. Esta fraqueza permite que o atacante cause danos na máquina ou no

sistema que está vulnerável, causando um enorme transtorno a quem gere e utiliza

o sistema atacado. Alguns dos tipos de vulnerabilidades mais conhecidos:

• Falta de validação de caracteres de entrada no lado do utilizador

• Falta de mecanismos de login adequados

• Apresentação de certos erros no lado do utilizador

• Ligação à base de dados terminada de forma não correcta

No entanto, existem vulnerabilidades que são conhecidas pelos seus nomes e pelas

suas caracteristicas próprias.

• Um caso de Buffer Overflow acontece quando um programa tenta colocar dados

num buffer, dados esses que excedem o tamanho que o buffer pode suportar,

ou então quando esses dados são colocados numa área de memória após um

buffer. Neste caso, um buffer é uma secção sequencial de memória reservada

para conter quaisquer dados, desde uma cadeia de caracteres a um array de

inteiros. Escrever fora dos limites de um bloco de memória reservada pode

corromper dados, bloquear o programa ou possibilitar a execução de código

malicioso.

Para quem desenvolve software, esta é provavelmente a vulnerabilidade de

segurança de software mais conhecida. Este tipo de vulnerabilidade não é

propriamente fácil de descobrir e até mesmo quando descoberto, geralmente

é dif́ıcil de explorar. No entanto, os Hackers conseguiram identificar esta vul-

nerabilidade numa grande variedade de softwares e componentes. Para uma

exploração clássica desta vulnerabilidade, o atacante envia os dados para um

programa que este armazena num buffer demasiado pequeno. O que acon-

tece é que as informações armazenadas ultrapassam os limites do buffer e

a memória subjacente é sub-escrita. Ao ńıvel da programação, linguagens de

programação como C e C++ são associadas a este tipo de vulnerabilidade pelo

facto destas não conterem protecção contra acesso ou sobrescrita de dados em

qualquer parte da memória, não verificando também de forma automática se
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dados escritos num array estão nos limites do mesmo.

Para solucionar esta vulnerabilidade, há que estar a par de todos os relatórios

relativos a bugs ocorridos no sistema. Deve-se também actualizar todo o sis-

tema com as actualizações mais recentes, bem como realizar uma análise de

vulnerabilidades com scanners apropriados. Para o código da aplicação, há que

rever todo o código onde seja posśıvel ao utilizador inserir dados, de forma a

garantir que a aplicação forneça uma verificação ao tamanho dos dados de en-

trada. Esta verificação até deve ser uma boa prática em todos os sistemas onde

seja posśıvel inserir e enviar dados para o servidor, evitando assim posśıveis

ataques de negação de serviço, mais conhecidos por DoS. [75]

3.4.4 Ataques

Os ataques são as técnicas que os atacantes utilizam para explorar as vulnerabili-

dades existentes nas aplicações e nos sistemas. Os ataques são muitas vezes confun-

didos com vulnerabilidades, por isso não se deve confundir o ataque que consiste nos

procedimentos efectuados pelo atacante, com a fraqueza existente no alvo. Alguns

dos tipos de ataques mais conhecidos:

• Ataques de força bruta

• Envenenamento de Cache e DNS

• Injecção de código

Mais pormenorizadamente, alguns dos ataques mais conhecidos e utilizados:

• Cross-site Scripting (XSS): Este é um dos tipos de ataques de injecção de

código, nomeadamente scripts maliciosos que são injectados em websites de

forma benigna e confiável. Este ataque acontece quando o atacante usa uma

aplicação web para enviar código malicioso, geralmente na forma de scripts e

no browser do lado do cliente, sendo a vitima um utilizador final diferente do

atacante que irá consultar a página web. A falha de segurança que permite

este tipo de ataque é bastante generalizada e pode ocorrer em qualquer lugar

da aplicação web onde exista a possibilidade do utilizador inserir dados, da-

dos estes que não são validades ou verificados. Após o ataque ser realizado,

o browser do utilizador final (vitima) não tem como saber que o script é ma-

licioso, então este será executado como outro script normal. Pelo facto deste

acreditar que vem de uma fonte fidedigna, o script malicioso pode aceder aos
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coolies, tokens de sessão, ou outro tipo de informações confidenciais retidas

pelo browser. Até é posśıvel reescrever o conteúdo da página HTML com este

tipo de ataque. O conteúdo malicioso enviado para o browser da v́ıtima é

geralmente em código JavaScript, mas também pode incluir código HTML,

Flash ou outro tipo de código que seja interpretado pelo browser. A variedade

de ataques baseados em XSS é quase ilimitada, mas geralmente incluem trans-

missão de dados privados para o atacante, como os já referidos cookie, ou

informações de sessão.

Para minimizar as probabilidades de um ataque destes, há que colocar sempre

nas aplicações web, a verificação e filtragem de caracteres que são utiliza-

dos neste tipo de ataques. Além disso, é fundamental desactivar o suporte

HTTP TRACE nos servidores web. Um atacante pode roubar as cookies via

JavaScript mesmo quando o document.cookie está desactivado ou não é supor-

tado pelo cliente. Por exemplo, este ataque com estas condições pode ocorrer

quando é colocado um script malicioso num fórum de forma a que quando um

utilizador clique no link malicioso, é accionada uma chamada asśıncrona de

HTTP TRACE que irá recolher informações dos cookie do utilizador que está

no servidor, informações essas que são enviadas para um servidor malicioso

que recolhe as informações dos cookie para que o atacante possa sequestrar a

sessão.

• Cross-Site Request Forgery (CSRF): Este tipo de ataque obriga o uti-

lizador final a executar acções indesejadas numa aplicação web em que está

autenticado. Com um pouco de Engenharia Social (envio de um link via email,

por exemplo) o atacante pode forçar o utilizador de uma aplicação web a ex-

ecutar acções desejadas pelo atacante. Um ataque teste tipo bem sucedido

pode comprometer os dados do utilizador, bem como a operação que está a

decorrer caso for um utilizador normal. Caso seja um administrador, toda a

aplicação web pode ser comprometida.

O atacante engana a v́ıtima na medida em que a página por este acedida

contém um pedido malicioso. Ao contrário do XSS, que explora a confiança

do utilizador num determinado website, o CSRF explora a confiança que um

determinado website tem no browser da v́ıtima. O ataque funciona através da

inserção de um link ou script numa página que tem acesso a um website onde

a v́ıtima tenha realizado uma autenticação.
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• Denial of Service (DoS): Este tipo de ataque consiste em tornar indispońıvel

um recurso (website, aplicação, servidor) para a finalidade para que foi pro-

jectado. Há várias formas de realizar este ataque, como por exemplo através

da manipulação de pacotes de rede, programação, lógica ou recursos de ma-

nipulação de vulnerabilidades, entre outros. Se um determinado servidor web

recebe uma grande quantidade de solicitações, o mais provável é este deixar

de conseguir fornecer o serviço a que se destina aos utilizadores do mesmo,

resultando num grande impacto directo na disponibilidade do serviço.

• DNS Poisoning: Ataque de extrema complexidade que consiste em enviar

uma resposta falsa para um servidor de DNS, sendo muito utilizado para

permitir outro tipo de ataques como é o caso do Phishing. Este ataque consiste

em inserir dados errados na cache do servidor DNS. Para que o servidor DNS

seja optimizado, este utiliza uma memória temporária chamada cache que

serve para que o servidor DNS guarde as informações que obtém de forma a

não ter que repetir vários processos inteiros. Para interferir neste processo, o

DNS ao perguntar por um determinado IP, o atacante deve responder antes

que o serviço legitimo o faça. Para isso acontecer, há que colocar a resposta

falsa na memória temporária (cache) onde irá ficar armazenada durante um

determinado peŕıodo de tempo. Enquanto a resposta falsa estiver na memória

cache do servidor DNS, os utilizadores que pretendam aceder a esse IP serão

reencaminhados para o IP que o atacante escolheu.

• Man-in-the-middle: Este tipo de ataque consiste em interceptar as comu-

nicações entre dois sistemas. Por exemplo, numa transacção HTTP o alvo é a

ligação TCP entre o cliente e o servidor. Usando técnicas diferentes, é posśıvel

ao atacante dividir a ligação TCP original em duas novas ligações, sendo que

uma delas é entre o cliente e o atacante, e a outra entre o atacante e o servidor.

Assim a comunicação TCP é interceptada, sendo que o atacante actua como

proxy em que pode ler, inserir e modificar os dados da comunicação intercep-

tada.

Este ataque é muito eficaz devido à natureza do protocolo HTTP e da trans-

ferência de dados, que são todos baseados em ASCII. Desta forma, é posśıvel

visualizar todos os dados transferidos, como por exemplo, é posśıvel capturar

um cookie de sessão através da leitura de um cabeçalho HTTP, mas também

é posśıvel alterar o valor de uma determinada transacção de dinheiro dentro

do âmbito de uma aplicação web. Pode-se argumentar que uma comunicação
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HTTPS será a solução para este ataque, no entanto é posśıvel realizar o ataque

através de uma comunicação HTTPS da mesma forma utilizada numa co-

municação HTTP, sendo que a única diferença consiste em estabelecer duas

sessões SSL independentes, uma em cada conexão TCP. O browser estabelece

uma conexão SSL com o atacante e o atacante estabelece outra conexão SSL

com o servidor Web. Em geral, o browser avisa o utilizador que o certificado

digital utilizado não é válido, mas o utilizador pode ignorar o aviso porque

ele não entende a ameaça. Em alguns casos concretos, é posśıvel que o aviso

não apareça como por exemplo em casos em que o certificado do servidor é

comprometido pelo atacante, ou quando o certificado do atacante é assinado

por uma entidade de confiança ou sendo a mesma que o website original.

• SQL Injection: Este ataque consistem na inserção, ou “injecção“, de código

SQL através dos dados de entrada do lado do utilizador para a aplicação.

Um ataque de SQL Injection bem sucedido pode permitir a leitura de dados

confidenciais de uma base de dados, bem como a alteração dos mesmos (In-

sert/Update/Delete), executar operações de administração na base de dados,

entre outras possibilidades.

Os atacantes têm a possibilidade de com este ataque falsificar e adulterar da-

dos existentes, causar problemas de repúdio como anular transacções ou alterar

saldos, divulgação completa de todos os dados do sistema, destruição de dados

ou torná-os indispońıveis, bem como tornar o atacante administrador do sis-

tema da base de dados. Este é um tipo de ataque comum em aplicações PHP

e ASP, devido à prevalência de interfaces funcionais com uma certa idade. A

gravidade dos ataques de SQL Injection é limitada pela habilidade do atacante

bem como a sua imaginação, mas também a influência dos privilégios instau-

rados no servidor de base de dados.

Um ataque de SQL Injection tem as seguintes consequências:

– Confidencialidade: Uma vez que geralmente as base de dados SQL ar-

mazenam dados senśıveis, a perda de confidencialidade é um problema

frequente com as vulnerabilidades deste tipo de ataque.

– Autenticação: É posśıvel ter acesso a nomes de utilizador e passwords

com um ataque de SQL injection, o que possibilita a autenticação no

sistema com as contas de utilizador adquiridas através do ataque.
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– Autorização: Pode ser posśıvel alterar os dados relativos a autorizações

de acesso ao sistema, que estejam armazenadas na base de dados acedida

durante o ataque.

– Integridade: Assim como é posśıvel ler informações senśıveis, também é

posśıvel fazer alterações ou até mesmo apagar essas informações com um

ataque destes.

• Ataque de força bruta: Um ataque de força bruta pode ser feito de muitas

maneiras diferentes, mas consiste principalmente em configurar uma série de

valores pré-definidos de forma a serem usados nas solicitações a um servidor, e

de seguida analisar a resposta. Por uma questão de eficiência, o atacante pode

usar no ataque um dicionário (com ou sem manutenção dos dados nele conti-

dos), ou então um ataque de força bruta tradicional (alfanumérico, caracteres

especiais, etc.). Considerando o tipo de metodologia a adoptar, número de

tentativas, eficiência do sistema, é posśıvel ao atacante calcular aproximada-

mente quanto tempo vai demorar para apresentar os objectivos desejados. Este

tipo de ataque é normalmente utilizado para forçar autenticações e descobrir

conteúdos/páginas dentro de uma aplicação web alvo. Este último exemplo é

executado através do envio de pedidos via GET e POST para o servidor. Os

ataques de força bruta à autenticação resultam apenas quando o sistema não

tem implementado um sistema de controlo e bloqueio de conta.

• Phishing: É uma forma de fraude electrónica que consiste em tentar adquirir

dados pessoais de diversos tipos, como passwords, dados financeiros como

número de cartões de crédito, entre outros dados pessoais. Este ataque con-

siste em que o atacante se faça passar por uma entidade de confiança e envie

para o alvo uma comunicação electrónica oficial através de vários formatos,

sendo o mais comum o email. Imagine-se o exemplo de o caso de um banco

e de um cliente que recebe um suposto email oficial dessa entidade bancária

com um link para a página de login do home backing do cliente. Na verdade,

não vai ser a página verdadeira de login da entidade bancária, mas sim uma

réplica dessa página hospedada do lado do atacante, tendo este realizado pre-

viamente um ataque de DNS Poisoning para que a vitima seja direccionada

para um endereço desejado. Ao realizar o login, são inseridos os dados de aut-

enticação numa página falsa que serão enviados para o atacante. Este tipo de

procedimento chama-se Phishing pelo facto do atacante permanecer à “pesca“

de utilizadores inexperientes ou sem conhecimento deste tipo de ataques, por

forma a obter as suas informações.
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• Malware direccionado: Existem muitos tipos de malware dispońıveis, sendo

que alguns deles são projectados para causa danos, enquanto que outros são

usados para recolher informação sobre o sistema ou determinado tipo de dados.

São usados quando se tratam de temas como ataques do lado do cliente e

exploração das fraquezas humanas. Flame é um exemplo de malware que foi

descoberto em 2012 e o seu objectivo é atacar sistemas Windows para recolher

determinado tipo de informação, basicamente utilizado para ciberespionagem.

Nos casos de Phishing, o alvo é direccionado para um website falso e este irá

executar um determinado processo que irá permitir o ataque. Utilizando o

Phishing é posśıvel forçar o alvo a instalar um determinado tipo de malware

que irá possibilitar alcançar os objectivos do ataque, como por exemplo instalar

um keylogging, conexões reversas ou conexões de entrara para o computador

comprometido. [76]

3.4.5 Caso Estudo: “Como hackear um banco,

teoricamente“

Neste caso em concreto, o ataque a um banco, o plano geral de ataque passa por

imitar a chamada “ameaça persistente avançada“, sendo o método preferido de ciber-

ataque do exército chinês. Esta técnica consiste em usar vulnerabilidades chamadas

de “zero day“ (a vulnerabilidade mais recente de um determinado software ou sis-

tema, desconhecida para a grande maioria das pessoas, menos para quem a de-

scobriu), ou então utilizar malwares direccionados. Utilizando Engenharia Social

esse malware será introduzido no sistema informático alvo que será utilizado para

fornecer acesso remoto ao sistema. Finalmente consegue-se extrair as informações

pretendidas. Resume-se assim uma das metodologias de ataque mais eficientes que

ao longo dos últimos tempos tem possibilitado atacar uma série de sistemas.

• Encontrar uma vulnerabilidade “zero day“: A plataforma Java tem

sido uma fonte particularmente abundante de falhas e vulnerabilidades re-

centes, sendo empresas como a Microssoft, Apple e Facebook vitimas de ex-

ploits desenvolvidos para estas vulnerabilidades. Os exploits mais conhecidos

são aqueles que foram feitos para atacar através do plugin que é instalado nos

browsers, fazendo com que praticamente toda a máquina que esteja conectada

à Internet se torne num alvo. Quando uma nova vulnerabilidade é descoberta,

esta pode ser estudada para criar um novo malware que não será identificado

pelos antiv́ırus.
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• Infectar a infra-estrutura alvo: A grande maioria das instituições finan-

ceiras estão protegidas com sistemas de segurança informática. Muitas das

vezes a única forma de infectar o sistema é através do elo mais fraco: o factor

humano, ou seja, os funcionários. Há muitas formas de fazer este tipo de pro-

cedimento, sendo uma das técnicas mais comuns o spearphisning que consiste

em enviar emails supostamente leǵıtimos direccionados para os funcionários,

contendo no seu conteúdo um link malicioso ou um ficheiro (PDF, por ex-

emplo) que irá desencadear o exploit quando aberto. O sucesso deste ataque

(spearphisning) está em escolher pessoas espećıficas para o destino dos emails.

Se forem enviados emails a todos os funcionários da instituição, de certeza

que alguém irá estranhar e este ataque irá fracassar. Há outras formas de usar

Engenharia Social para introduzir o malware desejado no alvo. Outro exemplo

passa por encontrar um funcionário que não tenha conta numa determinada

rede social. O atacante pode criar uma conta fazendo-se passar por esse tal fun-

cionário e enviando o link ou ficheiro malicioso para os restantes funcionários

alvo escolhidos, de forma a forçar estes a executar o malware. Ainda outro

exemplo é o já conhecido procedimento da pen drive USB infectada. A forma

mais eficiente de entregar um dispositivo destes a um funcionário, é enviar um

envelope contendo o dispositivo, o nome do destinatário e alguma notação de

“Confidencial“. A curiosidade do destinatário fará o resto.

• Localizar informação senśıvel: Uma vez que um computador na infra-

estrutura alvo tenha sido infectado, o malware inicia então a ligação remota

até ao atacante e isso quer dizer que o Hacker pode utilizar a máquina infectada

para investigar a rede do alvo. O simples acesso e controlo desta máquina não

significa que o Hacker terá acesso a toda a informação que pretende, mas

ajuda se o Hacker souber como a infra-estrutura alvo está estruturada. Esta

informação pode ser adquirida através do método já referido aqui de Recolha

de Informação e Reconhecimento.

• Defesa Cyber Kill Chain: A defesa contra este tipo de ataques exige uma

abordagem pioneira desenvolvida pelos militares dos EUA, denominada de Cy-

ber Kill Chain. Este processo de defesa aborda e compreende todas as etapas

de um ataque, impedindo-o se posśıvel. Caso contrário, há que recolher to-

das as informações das etapas posteriores para as evitar se posśıvel. Como já

referido ao longo desta dissertação, a primeira fase de um ataque passa pela

recolha de informação e reconhecimento. Toda a informação que é desejada

pelo Hacker sobre o alvo está na Internet. Para um eventual defesa sobre
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esta etapa, a instituição apenas tem que olhar para toda a sua informação

que está dispońıvel na Internet e posicionar as suas defesas em conformidade.

Outro aspecto a ter em conta é que por definição não há defesa contra uma

vulnerabilidade “zero day“ pelo facto de não haver uma correcção para esta.

No entanto, as organizações podem melhorar muito a sua segurança quando

utilizam o Java, verificando sempre as actualizações e desactiva-lo quando não

for necessário. Focando a defesa contra Engenharia Social, tudo passa pela

educação do utilizador. Um funcionário mal informado pode ser facilmente

influenciado a clicar num link malicioso ou a abrir um determinado ficheiro

contaminado. Se um email com um link malicioso chega até à instituição,

esta deve analisar todos os logs de registo para identificar qual o utilizador e

qual a máquina infectada, tendo esta que ser colocada em quarentena. Não se

deve ignorar qualquer ameaça ou ataque, isto porque toda a informação sobre

um ataque pode ser utilizada para determinar a sua origem e calcular o seu

impacto na instituição. Relativamente às redes sociais, não se pode obrigar

os funcionários a apagarem as suas contas. O que se deve fazer é educar os

funcionários a não partilhar certo tipo de informação que esteja directamente

associada à instituição. Ainda quanto à ameaça por USB, as empresas po-

dem reduzir o risco de infecção ao desligar o AutoRun, a função que executa

automaticamente arquivos em dispositivos USB. A protecção contra um ciber-

ataque de ponta é complexa, não sendo fácil a defesa contra um grande ataque

direccionado. Ainda assim, as instituições devem estar preparadas e devem

ter em mente o padrão de um ataque deste calibre pelo facto de as ajudar a

detectar potenciais perigos que possam surgir. [77]

3.5 Automatização dos Testes de Penetração

Sendo um Teste de Penetração um processo de extrema importância para a avaliação

da segurança de um sistema, há várias abordagens sobre o tema e até aplicações que

realizam o teste de forma automática com o objectivo de permitir que o teste possa

ser realizado por pessoas que não têm o conhecimento de como o realizar de forma

manual. Pelo facto dos sistemas serem cada vez mais complexos, as vulnerabilidades

destes também o são e para os autores do artigo “An Easy-to-deploy Penetration

Testing Platform“ [78] a implementação de um Teste de Penetração deve seguir um

procedimento abrangente e bem planeado, utilizando uma plataforma de Testes de

Penetração. Como sabido, um Teste de Penetração realizado de forma manual leva

algum tempo a concluir. O primeiro argumento para as plataformas de Testes de
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Penetração é de que os utilizadores devem ser capazes de executar o teste de uma

forma automática de forma a tornar o teste mais rápido, não tão complexo e sem a

necessidade de profissionais altamente qualificados para os realizar. Foram referidas

ao longo desta dissertação, as mais conhecidas metodologias para Testes de Pene-

tração (OSSTMM, NIST, ISSAF e PTES). Certamente cada profissional, empresa,

instituição que preste serviços nesta área tem as suas metodologias de teste, no en-

tanto são estas que contam com maior apoio dentro da comunidade referente aos

Testes de Penetração. No entanto isto não significa que todos os procedimentos de

uma determinada etapa sejam realizados, mas sendo sempre tidos como referência.

É um facto que toda esta proliferação de técnicas e metodologias originou uma certa

confusão sobre o que é, ou não, um Teste de Penetração. Como já referido e de-

fendido ao longo desta dissertação, o padrão que mais se adequa ao pretendido é o

PTES - Penetration Testing Execution Standard. Mas para algumas comunidades e

estudiosos no assunto, ainda se sente a falta de uma metodologia padrão orientada,

certificada e reconhecida por todos para quem realiza um Teste de Penetração, e

isso tem vindo a criar muita confusão na comunidade e de certa forma enfraquecido

o valor dos testes, prejudicando tudo o que rodeia este meio.

Uma ferramenta que automatize o processo de teste, irá integrar a recolha de

informação, análise de vulnerabilidades e exploração das mesmas, como um pro-

cesso completo. A selecção de ferramentas bem como os métodos de ataque e as

vulnerabilidades a explorar são processos feitos de forma automática, sendo que os

erros manuais e tempo de teste são reduzidos. Relativamente à localização da real-

ização do teste, este tem que passar pelo exterior e pelo interior do alvo. Quanto

mais abrangente for o teste, mais dispositivos serão afectados pelo mesmo e mais

eficaz este será. Tendo como referência o artigo acima citado, este apresenta uma

plataforma de testes com uma arquitectura que contém um centro de controlo, uma

mecanismo de a análise automática e a tomada de decisão. O centro de controlo

consiste em administrar a plataforma de testes. A principal função do centro de con-

trolo é fornecer a interface administrativa da plataforma ao administrador, que terá

acesso à plataforma através de um login. Dentro desta, há a possibilidade de escolher

entre vários modelos de teste. As outras opções, a análise automática e a tomada

de decisão, são relativas à estratégia do teste e permitem à plataforma realizar um

scan à rede de forma a encontrar vulnerabilidades a serem exploradas. O resultado

será guardado num ficheiro XML onde estão todas as informações necessárias ao

ataque, incluindo a identificação da CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)

da vulnerabilidade em questão, endereço IP, número do porto, tipo de serviço a
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correr, aplicação a executar, etc.

O Teste de Penetração apresentado no artigo é dividido nas seguintes etapas:

recolha de informação, exploração de vulnerabilidades e relatório. Relativamente à

fase de recolha de informação, a plataforma passa pelos seguintes procedimentos:

• Selecção dos testes padrão para gerar o plano de testes

• O centro de controlo interpreta o plano de testes em scripts para que se possa

fazer download destes por parte do utilizador

• Utiliza-se um programa de FTP para fazer o download dos scripts

• Os scripts são utilizados pelo utilizador

• São enviados de volta os resultados obtidos

Na fase de exploração das vulnerabilidades, o centro de controlo utiliza a análise

automática e o módulo de tomada de decisão para analisar os resultados e decidir

as vulnerabilidades a serem exploradas. Depois de ser gerado o plano de exploração

das vulnerabilidades, os mesmos procedimentos acima referidos são realizados: in-

terpretar o plano para que possam ser gerados os scripts, realizar o teste e enviar os

resultados. Finalmente o centro de controlo analisa os resultados e gera um relatório

de avaliação.

Como referido anteriormente, a plataforma de testes aqui exemplificada utiliza

ficheiros XML como modelos pré-configurados. O exemplo seguinte é usado como

um modelo padrão inicial:

1 <subnet name=192.168.0.0>

2 <host ip =192.168.0.105>

3 <t e s t name=scan t oo l=Nmap>

4 <port>1−1024</port>

5 </te s t>

6 </host>

7 </subnet>

A plataforma irá interpretar automaticamente os ficheiros XML para scripts

executáveis, sendo neste caso um comando a utilizar num sistema Unix/Linux:

#nmap -sP -s 192.168.0.105-p 1-1024
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Outro exemplo reflecte-se no artigo “Design and implementation of an XML-

based penetration testing system“ [79] onde se apresenta um sistema de Testes de

Penetração baseado em XML. Resumidamente o sistema utiliza os protocolos SNMP,

Ping e Telnet para identificar os dispositivos da rede, baseia-se nas notações OVAL e

CVE para avaliar as vulnerabilidades e no fim realiza o Teste de Penetração através

da exploração das vulnerabilidades. No final do teste os dados são transmitidos

através do formato XML.
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Caṕıtulo 4

Proposta de Metodologia para

Testes de Penetração

4.1 Cŕıtica Construtiva

Para automatizar todo o processo de Testes de Penetração, ideal seria automatizar

todas as etapas de uma das recomendações conhecidas, como por exemplo o PTES,

através de uma aplicação. Até poderia ajudar a afirmar este Standard em toda

a comunidade, tornando assim este padrão de testes uma metodologia recomen-

dada para a comunidade. Imagine-se que para automatizar um Teste de Penetração

completo, a aplicação/sistema teria que fazer a recolha de informação baseada no

input fornecido pelo utilizador que realiza o teste. Baseado nessa recolha de in-

formação, a aplicação irá avançar para uma análise de vulnerabilidades, que numa

fase seguinte irão ser exploradas. Serão estas as três fases posśıveis de realizar de

forma automática. No entanto, ainda existem outras etapas a cumprir num Teste

de Penetração que têm que ser preparadas, realizadas e analisadas pelo utilizador

que realiza o teste.

O recomendado pelos vários standards aqui apresentados, é a execução de várias

aplicações consoante as etapas do teste. Muitas aplicações de auditoria e de testes

têm sido desenvolvidas e aperfeiçoadas para realizar determinado tipo de funções

durante um teste. Estas aplicações concentram-se em realizar funções mais baixo-

ńıvel, visto serem espećıficas para avaliar determinado tipo de aplicações/serviços

a correr na máquina alvo, ou realizar determinado tipo de funções. Por exemplo,

durante um teste pretende-se analisar uma aplicação web. Uma aplicação que pos-

sibilita essa análise chama-se Arachni, sendo uma aplicações de código-fonte aberto
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realizada em Ruby que verifica as vulnerabilidades existentes na aplicação web alvo.

Acunetix é outra aplicação do mesmo género. Este é um dos exemplos que é posśıvel

automatizar durante um Teste de Penetração, correr uma aplicação de auditoria a

uma aplicação web em vez de haver uma procura de vulnerabilidades por parte do

testador de forma manual enquanto consulta o código da aplicação, ou verificar o

servidor onde esta reside. No entanto, um Teste de Penetração não se baseia ape-

nas na análise da aplicação web da entidade alvo, há que percorrer uma série de

etapas para completar o teste. Subindo um pouco mais no ńıvel aplicacional, um

sistema que automatize todo o Teste de Penetração poderá perfeitamente executar

este tipo de ferramentas consoante as etapas a que se destinam, ou então focar-se

nas aplicações de código aberto e implementar esse código dentro do sistema de au-

tomatização.

Um Teste de Penetração a um Sistema Informático tem que ser minuciosamente

planeado e executado, sendo que cada teste será sempre diferente pelo facto de que

todos os sistemas são diferentes. No entanto, o que há em comum entre eles vão

ser as aplicações utilizadas e um padrão de procedimentos a seguir. Um Teste de

Penetração pode ser mais do que uma arte ou uma ciência, na medida em que o

valor de um teste não reside na apresentação de teorias, modelos comprovados ou

aplicações bem desenvolvidas, mas na apresentação de metodologias práticas para

avaliar as falhas e vulnerabilidades de segurança do sistema alvo. Todos estes pontos

devem estar ao dispor de todas as instituições que pretendam testar a segurança do

seu sistema informático.

Actualmente as arquitecturas de informação mudaram um pouco em relação ao

que era conhecido há uns anos atrás, pelo facto de que as empresas e organizações

começam a migrar alguns dos seus dados e serviços para a Cloud. Esta migração

levanta alguns problemas no que toca aos Testes de Penetração. Quando se realiza

um Teste de Penetração a uma aplicação web alvo, esta tem que estar alojada num

servidor. Esse servidor, ou está nas instalações do alvo ou é alugado a uma em-

presa de Hosting, na dita Cloud. Ao realizar uma análise de vulnerabilidades à dita

aplicação, o software utilizado pode eventualmente causar algum tipo de problema

no servidor (DoS por exemplo), que ao estar alojado na Cloud pode comprome-

ter muitos outros serviços de outras entidades que não são o alvo a testar. Posto

isto, levantam-se várias questões como por exemplo no que toca aos dados pessoais

hospedados nos servidores na Cloud. Por exemplo, uma entidade que fornece estes

serviços pretende realizar um Teste de Penetração aos seus sistemas e aos seus servi-
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dores. Nestes estão hospedados dados pessoais e outro tipo de dados confidenciais

dos seus clientes que podem ser consultados involuntariamente e inconscientemente

durante um teste. No entanto, o cliente pode levantar essa problemática. O exemplo

oposto mostra o cliente pretender realizar um teste à sua aplicação hospedada na

Cloud e a entidade que oferece esse serviço recusar por alegar que tal procedimento

poderá afectar os seus sistemas.

4.2 Necessidades e Objectivos dos Testes de

Penetração

Um Teste de Penetração a um Sistema Informático pode ser definido como um pro-

cedimento legal e autorizado de explorar com sucesso os sistemas informáticos, com

o objectivo de identificar vulnerabilidades nestes e por fim torná-los mais seguros.

Os testes incluem uma verificação total ao sistema, pesquisas de vulnerabilidades,

bem como as provas de conceito que são os ataques que demonstram que as vul-

nerabilidades são reais. Este procedimento termina sempre com a apresentação de

recomendações espećıficas para corrigir os problemas encontrados durante o teste,

sendo que este processo é usado para ajudar a prevenir ataques futuros aos sistemas

e redes que foram postos à prova durante o teste.

Numa perspectiva mais técnica e operacional, os Testes de Penetração ajudam a

moldar a estratégia de segurança através da identificação rápida e precisa de vulner-

abilidades cŕıticas, eliminação desses mesmos riscos potencialmente perigosos para

toda a segurança da informação da instituição, e implementação de medidas correc-

tivas bem como o aperfeiçoamento de algumas lacunas encontradas nas estruturas

do sistema. Não só com o objectivo de encontrar falhas no sistema, mas outro dos

objectivos dos Testes de Penetração é de estudar todo o sistema de forma a conhece-

lo melhor com vista a minimizar futuras vulnerabilidades. Ao conhecer melhor o

sistema, bem como as posśıveis vulnerabilidades que possam surgir neste, os gestores

poderão gerir melhor as correcções que devem fazer, possibilitando assim um con-

trolo de custos e recursos. A realização de um Teste de Penetração completo envolve

bastante tempo, esforço e conhecimento para que as pessoas envolvidas possam lidar

com as complexidades do sistema a testar. Por outro lado, irá aumentar o ńıvel de

conhecimento e de habilidade nas pessoas envolvidas.

Na terminologia mundial, um Teste de Penetração também é conhecido por:
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• Pen Test

• PT

• Ethical Hacking

• White Hat Hacking

Existe normalmente uma confusão entre dois conceitos, e é importante referir

que há diferenças entre os conceitos de Análise de Vulnerabilidades e Teste de Pen-

etração. A análise de vulnerabilidades é um processo que faz parte do Teste de

Penetração e que consiste em verificar e analisar as vulnerabilidades que existem

num determinado sistema que podem causar potenciais problemas de segurança.

Um Teste de Penetração é todo um processo completo e complexo que pretende

avaliar a segurança do sistema alvo por completo, incluindo no mesmo os ataques

posśıveis através das vulnerabilidades encontradas, de forma a provar que existe um

problema de segurança, apresentando no fim as provas de conceito.

Como se sabe, nesta temáticas dos Testes de Penetração a sistemas informáticos,

há sempre a tendência em evocar o tempo “Hacker”. A primeira e mais simples forma

de diferenciar os Hacker Éticos dos Maliciosos é a autorização. A autorização é o

processo de aprovação antes de realizar qualquer teste ou ataque. Uma vez que a

autorização para o Teste de Penetração é concebida, há a necessidade de acordar

quais as metas a atingir e especificar quais os recursos e sistemas que vão ser in-

clúıdos no teste. É importante para ambas as partes que compreendam o âmbito e a

autorização dada para o teste. Os Hacker éticos, ou de chapéu branco, devem sem-

pre respeitar a autorização que lhes foi dada. Os Hackers maliciosos, ou de chapéu

preto, não têm tais restrições na sua lista de alvos. A segunda forma de diferen-

ciação entre os dois tipos de Hackers passa pelo motivo do ataque. Se o atacante

está motivado ou impulsionado em ter ganhos a ńıvel pessoal, incluindo lucro por

meio de extorsão ou outros métodos tortuosos para recolher dinheiro da vitima, este

é então um Hacker Malicioso. No entanto, se o atacante está autorizado e a sua

motivação é ajudar o alvo a melhorar a sua segurança, será então um Hacker Ético.

Finalmente, se a intenção é proporcionar à organização uma simulação realista de

um ataque com o objectivo de melhorar a sua segurança, o atacante é um Hacker

Ético. Também é importante salientar o facto de manter a confidencialidade total

dos resultados obtidos. Os Hacker Éticos nunca irão partilhar as informações con-

fidenciais obtidas num teste que não seja ao cliente. Se a intenção for aproveitar

todas as informações para ganho pessoal, então deixará de ser um Hacker Ético. [80]
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4.3 Quando se deve realizar um Teste de

Penetração

Os Testes de Penetração devem ser inclúıdos como um processo padrão dentro do

roteiro de procedimentos de segurança. Tradicionalmente as organizações preferem

realizar estes testes antes de ser lançado um novo produto ou uma grande actu-

alização. No entanto é também aconselhável realizar estes testes nas seguintes

situações:

• Quando uma nova infraestrutura é adicionada.

• Novo Software instalado.

• Novas actualizações no sistema.

• Patches de segurança aplicados.

• As poĺıticas de segurança dos utilizadores são alteradas.

• Caso ocorra um ataque, depois de todas as correcções terem sido feitas, há

que confirmar que estas estão a funcionar correctamente.

4.4 Fases de um Teste de Penetração

As fases de um Teste de Penetração vão ter como referência o livro “The Basics of

hacking and penetration testing“ [80] e ”Penetration Tester’s Open Source Toolkit”

[81], sendo que o objectivo não é explicar pormenorizadamente todas as ferramentas

utilizadas, mas focar os aspectos mais importantes após uma filtragem e estudo das

mesmas e definir as várias etapas de um Teste de Penetração.

O processo global de um Teste de Penetração pode ser dividido numa série de

fases, que quando colocadas juntas formam uma metodologia abrangente para com-

pletar um Teste de Penetração. Estes processos são usados tanto por Hackers éticos

como pelos não éticos. A utilização de uma abordagem organizada através da di-

visão do teste por fases é importante pelo facto de permitir que o teste avance de

forma concentrada, mas também permite que os resultados sejam claros de forma a

transitarem eficazmente para as etapas seguintes. O uso de uma metodologia per-

mite quebrar um processo complexo de uma série de tarefas com menor importância.

Compreender e seguir uma metodologia de teste é um passo importante para domi-

nar as noções básicas de Hacking. Embora os nomes das etapas possam variar entre
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as diferentes metodologias, o importante é transmitir uma visão completa do pro-

cesso de Teste de Penetração. Por exemplo, algumas metodologias usam o termo

“Information Gathering” (Recolha de Informação), enquanto que outros usam o

termo “Reconnaissance” (Reconhecimento). Não importa qual o nome mais cor-

recto, sendo que o mais importante será compreender qual o objectivo desta fase

e quais os procedimentos adequados para a completar. Para termos uma imagem

visual sobre todo o processo de Teste de Penetração, imaginemos um triângulo in-

vertido em que o ińıcio do teste começa por ser muito amplo e à medida em que

avançamos no teste, vamos descendo no triângulo e este vai ficando mais estreito

devido à especificidade das etapas e dos objectivos a alcançar.

Figura 4.1: Metodologia de um Teste de Penetração

Por exemplo, na fase de Reconhecimento é importante recolher o máximo de

informação posśıvel sendo esta fase tão ampla quanto posśıvel. Cada informação

relativa ao alvo é recolhida e guardada. Há muitos exemplos que relatam que uma

aparente informação trivial foi recolhida no ińıcio do teste e mais tarde acabou por

servir para encontrar detalhes mais espećıficos no alvo, permitindo ganhar o acesso

ao sistema com sucesso. Em fases posteriores começa-se a aprofundar e concentrar

a atenção em detalhes mais espećıficos do alvo. É importante compreender as in-

formações que são recolhidas em cada fase, bem como perceber a importância de

todas as fases do teste. A ordem em que as fases são realizadas é muito importante,

isto porque o resultado de uma etapa vai ser utilizado na etapa seguinte. A correcta

execução das etapas é fundamental para realizar um Teste de Penetração abrangente

e realista.
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Muito resumidamente e focando as várias etapas, o primeiro passo em qualquer

Teste de Penetração é o “Reconhecimento“. Esta fase, tal como o nome indica,

permite através dos processos próprios reconhecer por completo o alvo através da

recolha de informações sobre o mesmo. Como foi mencionado anteriormente, quantas

mais informações forem recolhidas, mais sucesso as etapas seguintes terão. Indepen-

dentemente das informações que foram recolhidas, depois da fase de reconhecimento

avança-se para a fase de “Scanning“ aos endereços IP. Esta etapa está dividida

por duas actividades distintas. A primeira actividade a realizar é o Port Scan que

consiste em identificar quais os portos que estão abertos na máquina alvo, com o

objectivo de identificar quais os serviços que estão a correr em cada um dos alvos.

A segunda actividade desta fase é o scan às vulnerabilidades. O processo de análise

de vulnerabilidades é um processo que visa localizar e identificar vulnerabilidades

espećıficas no software e nos serviços que estão a correr nas máquinas alvo. Após

a recolha dos resultados pretendidos na fase de Scanning, avança-se para a fase de

“Exploração“. Sabendo exactamente quais os portos que estão abertos, quais os

serviços que estão a ser executados nesses portos, e que vulnerabilidades existem,

pode-se começar a atacar o alvo. Nesta etapa pode-se envolver um lote de diferentes

técnicas, ferramentas e códigos, sendo o objectivo final ter acesso administrativo

(total controlo) sobre a máquina alvo. Na fase final pretende-se “Manter o Acesso“.

Muitas das vezes os payloads enviados na etapa da exploração, fornecem um acesso

temporário ao sistema. A maioria dos payloads não são permanentes e é preciso criar

um backdoor permanente para o sistema. Esta etapa permite que o nosso acesso

total ao sistema permaneça mesmo quando o programa for encerrado ou um deter-

minado computador seja reiniciado. Há que ter muito cuidado durante os trabalhos

desta fase de modo a não se perder a ética durante o processo.

No final há que realizar um relatório detalhado de todo o teste. Independen-

temente da quantidade de tempo que foi dispensado para realizar o teste e da or-

ganização e preparação do mesmo, o cliente muita das vezes vai julgar o trabalho

e eficácia em função da qualidade do relatório. O relatório final deve incluir todas

as informações relevantes que foram descobertas durante o teste, e explicar com

detalhe como todo o teste foi realizado bem como o que foi feito durante o teste.

Sempre que posśıvel, há que referir as soluções para as questões de segurança que

foram descobertas durante o teste. Finalmente, deve ser feito também um sumário

executivo com o objectivo de fornecer uma simples descrição menos técnica sobre o

que foi descoberto. Esse sumário deve resumir as questões mais cŕıticas que foram

descobertas durante o teste. É fundamental que este resumo seja compreenśıvel
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pelos técnicos e pelos não técnicos. Não se deve preencher o sumário executivo com

muitos detalhes técnicos, visto ser esse o objectivo do relatório detalhado.

4.4.1 Reconhecimento

A fase de Reconhecimento consiste em mapear um alvo do espaço real de forma a tê-

lo no ciberespaço onde este é definido como um conjunto de endereços IP acesśıveis

e relevantes. Salienta-se o ”acesśıvel” porque se não for posśıvel haver um contacto

com um determinado endereço IP através da Internet, simplesmente não é posśıvel

de o atacar directamente. Um endereço IP é considerado ”relevante” para o alvo se

ele pertencer ao alvo, estiver registado pelo alvo, é usado pelo alvo ou simplesmente

serve o alvo nas suas funções. Se o nosso alvo for uma grande organização, há que

ter em conta também toda a estrutura poĺıtica, administrativa e gestora da mesma,

bem como se há endereços IP associados a determinado tipo de serviços/pessoas. É

importante perceber também a estrutura relacional, como por exemplo se existem

outras empresas ou organizações que estejam directamente ligadas ao alvo.

Numa última análise, os computadores, os sistemas e as redes são projecta-

dos, planeados e administrados por pessoas. Pessoas diferentes têm personalidades

diferentes, logo os seus sistemas e as vulnerabilidades serão uma função dessas per-

sonalidades. Resumidamente, quanto melhor se conhecer quem administra um de-

terminado sistema, mais hipóteses há em descobrir e explorar vulnerabilidades. De

seguida, cinco sub-fases dentro da fase de Reconhecimento.
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Fase Objectivo Resultado Procedimento /

Ferramenta

Recolha de In-

formação

Adquirir o

máximo conhec-

imento posśıvel

sobre o alvo,

como por ex-

emplo nicho de

negócio, estrutura

organizacional,

parceiros, etc.

O resultado es-

perado é uma

lista de nomes de

entidades, par-

ceiros e nomes de

domı́nios - DNS.

Motores de

busca, Bases de

Dados empre-

sariais e finan-

ceiras, relatórios

de negócios,

WHOIS, regis-

tos de domı́nios,

arquivos Web.

Footprinting Adquirir o maior

número de

Domı́nios para

que possam ser

traduzidos em

endereços IP

ou intervalos de

endereços.

O resultado esper-

ado será uma lista

de DNS, endereços

IP e intervalos dos

mesmos.

DNSENUM,

WHOIS, DIG,

SnmpEnum.

Reconhecimento

Humano

Analisar a per-

spectiva humana

do alvo, bem

como adquirir o

máximo de in-

formação sobre as

pessoas associadas

ao alvo.

O resultado esper-

ado será uma lista

de nomes, t́ıtulos,

contactos e outro

tipo de informação

pessoal.

Motores de busca,

listas de emails,

Redes Sociais,

Foruns, TheHar-

vester, Metagoofil.

Verificação Confirmar a

validade da

informação recol-

hida nas fases

anteriores.

O resultado será

uma lista mais

limpa de da-

dos posśıveis e

endereços válidos.

DNSENUM,

WHOIS, DIG.

Vitalidade Confirmar a aces-

sibilidade dos en-

dereços IP con-

seguidos nas fases

anteriores.

O resultado esper-

ado será uma lista

de endereços IP

que estão activos.

PING, NMAP,

ZENMAP.
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O sucesso do Teste de Penetração irá passar pela investigação prévia e pela

recolha de informação. Quanta mais preparação houver para realizar uma deter-

minada tarefa, mais probabilidades existem desta ser conclúıda com sucesso. Os

criadores do Backtrack, o famoso sistema operativo Linux do mundo Hacker, gostam

de citar Abraham Lincoln e a sua frase “Se eu tivesse seis horas para derrubar uma

árvore, passaria as primeiras quatro horas a afiar o meu machado.“. Esta é uma

frase que resume toda a fase de Reconhecimento e Recolha de Informação de um

Teste de Penetração. Ironicamente, esta fase é das mais negligenciadas e não uti-

lizadas actualmente nas metodologias de Testes de Penetração. Os motivos pelo

facto desta fase ser tão negligenciada passa pelo facto desta ser uma fase menos

técnica que pode tornar-se chata e sem desafios, o que não poderia estar mais longe

da verdade. Uma boa recolha de informação tem que ser feita com três metodologias

de operação: Hacking, Engenharia Social e Investigação Privada. Além da falta de

ferramentas, a ausência de regras bem definidas também distingue esta fase de todas

as outras. Esta fase entra em contraste com as outras fases, por exemplo, na fase

de Scanning há que seguir uma ordem espećıfica e uma série clara de passos que

devem ser cumpridos para que o alvo seja correctamente analisado. Imaginamos o

exemplo de um assalto a um banco em que um ladrão apenas ameaça os funcionários

do mesmo com uma arma e pede todo o dinheiro em caixa. Neste caso, há maiores

probabilidades do assalto resultar em falhanço pelo facto da poĺıcia ser chamada e

o assalto ser interceptado. Outro exemplo é o caso de um assalto ao mesmo banco

mas em que o assaltante estuda todos os pormenores do banco, como localização do

dinheiro, funcionários, horário, entre outros aspectos. Este exemplo terá um maior

sucesso pelo facto do assaltante possuir um monte de informações que lhes permita

tanto obter sucesso na captura do dinheiro ou na fuga em caso do assalto correr mal.

Num Teste de Penetração ocorre o mesmo e a grande diferença está no trabalho que

é feito em casa. Não se pode simplesmente obter um endereço IP e começar a correr

ferramentas de ataque, correndo o risco de não ter eficácia nenhuma.

Quando é necessário realizar um Teste de Penetração a uma entidade, há casos

em que apenas é fornecido o nome do alvo e nada mais. A pergunta fundamental para

o Hacker que vai realizar o teste é saber como é que é posśıvel ir de um único nome

até ganhar o acesso do sistema e entrar dentro da rede. Começa-se com a recolha

minuciosa de informação pública. Um aspecto importante neste passo é o de ser

posśıvel recolher uma quantidade de informação significativa sem enviar um único

pacote de dados para o destino. Embora hajam aplicações ou técnicas que enviam
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informações directamente para o alvo, é importante saber quais as metodologias e

ferramentas que não tocam no alvo e não deixem nenhum rasto. Há dois objectivos

principais nesta fase: recolher o máximo de informação posśıvel sobre o alvo e clas-

sificar através de toda a informação recolhida, uma lista de endereços IP a atacar.

Para uma recolha de informação bem sucedida, deve optar-se por uma estratégia.

Quase todos os processos de recolha de informação são feitos recorrendo à Internet.

Uma estratégia t́ıpica inclui a recolha de informação através de métodos passivos

e activos, realçando o facto que os processos activos interagem directamente com o

alvo permitindo que este registe os endereços IP e toda a actividade realizada. Os

processos passivos apenas se destinam a recolher a informação dispońıvel na Internet.

Normalmente começa-se por analisar atentamente o website do alvo. Em al-

guns casos pode-se usar uma ferramenta denominada HTTrack para fazer a cópia

de página por página do website. HTTrack é uma aplicação que cria uma cópia

idêntica local do website alvo. A cópia do website vai incluir todas as páginas, links,

imagens e código do website original, sendo que este vai residir no computador local.

Este processo vai permitir que se faça uma análise completa ao website sem ter que

estar a utilizar o website verdadeiro hospedado num servidor web. É importante

prestar atenção aos detalhes que estão no website. Deve começar-se a analisar e

registar todas as informações encontradas porque muitas das vezes sem haver a ne-

cessidade de explorar muito, encontram-se informações importantes como moradas,

números de telefone, emails, horários de funcionamento, relações de negócio (parce-

rias), nomes dos funcionários, entre outro tipo de informação. Informação que não

está directamente associada ao website da empresa mas que é fundamental, é en-

contrar informações relativas a ofertas de emprego relativas ao alvo. Por exemplo,

imagine-se que o alvo tem um anuncio de emprego para recrutar um especialista em

redes Cisco, especificamente firewalls ASA. Pode-se tirar conclusões a partir desta

informação, como o alvo estar usar ou estar prestes a adquirir uma firewall ASA da

Cisco. Esta é uma informação valiosa que vai ser útil nas fases posteriores.

Recorde-se que foi referido dois tipos de recolha de informação: activa e pas-

siva. A ferramenta HTTrack é uma ferramenta intrusiva, activa que deixa rasto

no servidor. A recolha de informação passiva oferece um risco muito baixo para o

atacante, visto não enviar nenhum pacote de dados para o destino, pelo que apenas

utiliza pesquisas na Internet. Saber utilizar um motor de busca como o Google

vai permitir descobrir uma série de informação preciosa. O Google oferece uma

série de palavras-chave que nos permitem optimizar as nossas buscas. Por exemplo,
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pretende-se pesquisar o termo “XPTO“ e ao colocarmos esse termo na caixa de

pesquisa do Google, ele vai retornar uma série de resultados. No entanto se preten-

dermos pesquisar o mesmo termo dentro de um website especifico, podemos utilizar

a palavra-chave “site:“, sendo que o que deve ser colocado na caixa de pesquisa é

“site:domı́nio.XPTO“. Se o objectivo for procurar websites que contenham palavras

espećıficas no URL, pode-se utilizar a palavra-chave “inurl:“. Por exemplo, se o ob-

jectivo for descobrir páginas administrativas ou de configuração com acesso restrito,

podemos pesquisar por “inurl:admin“.

Depois da revisão cuidadosa de todo o website do alvo e das buscas exaustivas

através do Google e outros motores de busca, é importante explorar outros recantos

da Internet como por exemplo fóruns de discussão. Infelizmente, os funcionários

das empresas, colocam questões em fóruns de discussão com informação senśıvel so-

bre a entidade alvo. Por exemplo, considere-se um administrador de uma rede que

está com dificuldades em configurar a firewall da sua rede. É comum este tipo de

situações em que os administradores acabam por colocar à vista toda a configuração

actual da firewall para que os restantes membros do fórum possam ver onde está o

problema. O atacante ao usar estes recursos, deve utilizar emails mais anónimos ou

criados de propósito para o efeito, em vez de utilizar um email corporativo. Ainda

outro meio de obter informação, são as redes sociais como o Facebook ou o Twitter.

Imagine-se que com a informação recolhida anteriormente conseguimos descobrir

quem é o administrador da rede do alvo a atacar, logo de seguida há que procurá-lo

numa destas redes sociais e conseguir ganhar a amizade deste. Por vezes há casos

em que estas pessoas vão para as redes sociais simplesmente desabafar, pensando

que estão sozinhas. Imagine-se o exemplo de um administrados de uma rede colo-

car no Facebook o seguinte post: “Óptimo! A Firewall morreu hoje sem avisar...“.

Embora seja um exemplo um pouco exagerado, é um exemplo real em que se um

Hacker tiver acesso a esta informação, será uma informação preciosa.

Endereços de email são sempre úteis nesta fase. Uma excelente ferramenta para

recolher endereços email é o “The Harvester“, um script simples de utilizar e alta-

mente eficaz feito em Python. O “The Harvester“ pode ser usado para pesquisar no

Google, Bing, hosts, domı́nios e até servidores de email PGP. A maioria das pessoas

assume que o seu endereço de email é benigno, mas já foi aqui referido quais os peri-

gos de partilhar o email corporativo em fóruns públicos, sendo que existem sempre

riscos adicionais que todos devem estar cientes. Vamos supor que durante a fase

de reconhecimento é descoberto um endereço de email de um funcionário do alvo
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a atacar. Manipulando os nomes antes da arroba (@), pode-se criar uma série de

endereços posśıveis pertencentes ao alvo. É comum que as empresas usem o mesmo

padrão e os nomes dos funcionários para os endereços de email, estando estes antes

do śımbolo “@“. Com uma série de emails pode-se realizar ataques de força bruta

em vários serviços, como SSH, VPNs, ou FTP. Para correr o “The Harvester“ basta

correr o seguinte comando cujo resultado é mostrado na Figura 3.3:

# ./theHarvester.py -d dominio.com -l 10 -b google

Onde “-d“ serve para identificar o domı́nio, “-l“ o limite de resultados a ap-

resentar e “-b“ o repositório de pesquisa que poderia ser Google, Bing, PGP, ou

LinkedIn.

Figura 4.2: The Harvester

Após a recolha de vários endereços de email, há que recolher informações adi-

cionais sobre o nosso alvo. A ferramenta Whois permite aceder a informações es-

pećıficas sobre o alvo, incluindo endereços IP ou Nomes de Domı́nio (DNS), servi-

dores e informações relativas a contratos que normalmente contêm um número de

telefone associado. Tal como o “The Harvester“, o “Whois“ está inclúıdo no sistema

operativo Backtrack e é uma ferramenta que permite obter informação relativas ao

domı́nio alvo. Pode ser utilizado recorrendo ao seguinte comando:
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# whois dominio_alvo

Figura 4.3: Whois

É importante registar todas as informações e prestar especial atenção aos servi-

dores DNS. Se os servidores de DNS estão listados apenas pelo nome, usa-se o

comando “host“ (Figura 4.4) para traduzir esses nomes em endereços IP. Tal como

o “Whois“, basta correr o seguinte comando no Backtrack:

# host hostname_alvo

Na pesquisa anterior foi descoberto um servidor DNS com o nome ns1.ipbeja.pt.

Para traduzir este nome para um endereço IP basta digitar o seguinte comando na

consola:

# host ns1.ipbeja.pt

Já com alguma informação importante em mãos, há que extrair informações sobre

o DNS. Os servidores DNS são um excelente alvo para os Hackers, pelo facto deles

actualmente conterem informações de elevado valor para os atacantes. Ter acesso

completo ao servidor DNS de uma empresa é como encontrar uma mina de ouro,

visto ser posśıvel encontrar um modelo para a organização. Neste caso temos uma
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Figura 4.4: Host

lista completa de endereços IP internos que pertencem ao nosso alvo. É importante

focar que um dos elementos-chave da recolha de informação é recolher endereços IP

pertencentes ao alvo. Uma ferramenta que irá ajudar a recolher mais informações

sobre o servidor DNS é o “NSLookup“ que consulta os servidores DNS alvo para

obter registos sobre os vários hosts que o servidor tem conhecimento.

# nslookup

Após correr o comando para a aplicação, há que escolher qual o servidor que

pretendemos consultar através do comando “server“. Outros comandos são mostra-

dos na Figura 4.5. Suponha-se que se pretende saber qual o servidor de correio

electrónico do alvo. Com as informações conhecidas pode-se descobrir esse servidor

como também é mostrado na Figura 4.5 o servidor “gama.ipbeja.pt“.

Figura 4.5: NS Lookup

Já com o nome do servidor de email em mãos, há que retirar informações dele.

De todas as formas, um servidor de email é uma porta de entrada para o nosso alvo
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sendo ele um óptimo lugar para começar o ataque. Com estas informações pode-

mos interagir directamente com o servidor de email. Umas das primeiras coisas a

fazer para conhecer um pouco mais sobre o servidor é enviar um email sem texto

contendo apenas um ficheiro com extensão “.bat“ ou então um ficheiro “.exe“ não

malicioso. Neste caso, o objectivo é enviar uma mensagem para o servidor de email

alvo dentro da organização, na esperança de haver um controlo no servidor que re-

jeite o email enviado. Caso a mensagem seja rejeitada e devolvida, pode-se tirar

mais informações sobre o servidor de email. Em muitos casos é inserida no corpo

do email uma mensagem a explicar o motivo da rejeição do email devido aos poten-

ciais ficheiros maliciosos anexados. Esta mensagem geralmente indica informações

sobre o serviço e até mesmo a versão do antiv́ırus que fez a verificação do email.

Outro tipo de informação a retirar é consultar o cabeçalho do email que permite

retirar informações sobre o servidor e até mesmo endereços IP, bem como versões

de software. Ter em mãos endereços IP e versões de software é extremamente útil

para a secção da exploração do alvo. Já com vários servidores identificados, pode-se

retirar documentos dos mesmos. Para tal basta utilizar uma aplicação denominada

“MetaGooFil” que faz a extracção de ficheiros, como por exemplo ficheiros Word,

PDF, entre outros.

Mas a recolha de informação não passa apenas por ferramentas e servidores.

Esta fase não está completa sem Engenharia Social. Muitos argumentam que a

engenharia social é um dos meios mais simples e eficazes para recolher informações

sobre o alvo. A engenharia social é o processo que explora as fraquezas humanas que

são inerentes em todas as organizações. Ao utilizar-se engenharia social, o atacante

tem como objectivo conseguir que o funcionário divulgue algumas informações que

devem ser mantidas em sigilo. Um exemplo clássico de engenharia social, é caso do

atacante se passar por outra pessoa e ligar para o apoio técnico da sua empresa a

pedir o password do seu email pelo facto de estar no exterior e não conseguir aceder

ao seu email. Com sorte, as pessoas do apoio técnico irão acreditar na história e

redefinir a password. Supondo-se que a password é a mesma para vários acessos,

então agora o atacante pode ter acesso a outros recursos como VPN, FTP, SSH,

entre outros exemplos.

Depois de recolhida toda a informação posśıvel, há que perder algum tempo

a analisá-la. Uma vez que conclúıda a fase de Reconhecimento e Recolha de In-

formação, o atacante deve ter um conhecimento sólido do seu alvo, incluindo or-

ganização, estrutura e até mesmo a tecnologia utilizada e instalada dentro da or-
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ganização. Durante a revisão da informação deve ser criada uma lista única como

repositório central de endereços IP. O mesmo deve ser feito para outros endereços,

como por exemplo emails. Pretende-se no final ter uma lista de endereços IP que

estão relacionados com o alvo de forma directa ou indirecta.
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4.4.2 Scanning

De notar que existem ferramentas utilizadas na etapa de Reconhecimento que são

comuns às utilizadas na etapa de Scanning. No entanto não confundir e realçar

bem a diferença entre estas duas etapas: a etapa de reconhecimento consiste em

adquirir o maior número de informação relativa ao alvo, informação essa que vai ser

utilizada na etapa seguinte, Scanning. Por exemplo, numa gama de rede pretende-

se encontrar os endereços IP que estejam associados a máquinas (Reconhecimento).

Para tal utiliza-se a aplicação Nmap, aplicação essa que vai ser utilizada na etapa

de Scanning mas com o objectivo de verificar quais os portos abertos nas máquinas

encontradas (Port Scan), portos esses que vão estar associados a serviços e aqui

já estamos a entrar em software a correr numa máquina, logo está-se a aproximar

das vulnerabilidades. Pode-se argumentar que este processo consiste numa recolha

de informação, o que não deixa de ser verdade, mas o objectivo de um Port Scan

é isso mesmo, identificar quais os portos abertos nas máquinas que foram encon-

tradas na etapa de Reconhecimento. Já com uma lista de endereços IP a testar,

bem como o propósito e justificação de os testar, quem vai realizar o teste tem que

possuir informações espećıficas sobre as versões dos serviços que estão a correr no

sistema, ter uma lista concisa das metas a alcançar e quais os alvos que vão sofrer

mais avaliações durante o teste. Será a partir desta fase que se começa a ter uma

abordagem mais activa e intrusiva com o sistema através do envio de pacotes para

as máquinas remotas. Antes de se avançar para esta etapa, há que ter a certeza que

no contrato foram revistos e assinados todos os pormenores relativos à aprovação

do teste. Caso o sistema deixe de responder, será esta a garantia que o testador

tem de que não irá sofrer consequências. Além disso, testar um serviço com um

procedimento ou uma ferramenta não apropriada, não é eficaz e pode criar tráfego

indesejável que pode criar uma negação nos serviços (DoS).

Há duas abordagens para esta fase. Segundo o livro acima descrito (”Penetra-

tion Tester’s Open Source Toolkit”), em geral, não se testam vulnerabilidades, a

menos que isso tenha sido especificado no contrato. Segundo o livro referido, não

importa que tipo de sistema é testado porque o que vai ser necessário é realizar

um scan ao sistema antes de iniciar a exploração, aumentando a profundidade do

Teste de Penetração. Na fase de Scanning utilizam-se algumas técnicas e protocolos

para determinar a acessibilidade de um sistema, bem como a recolha de algumas

informações básicas sobre o sistema como os portos abertos nas máquinas a tes-

tar. Alguns desses protocolos são o Internet Control Message Protocol (ICMP) e O
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Transmission Control Protocol (TCP). Basicamente, estes dois protocolos são uti-

lizados para identificar as máquinas activas (Ping - ICMP) e os portos abertos (Port

Scan - TCP). Se os pacotes ICMP estiverem bloqueados, podem ser usados pacotes

TCP ACK, muitas vezes referido como um ”Ping TCP”. Basicamente o que o livro

refere é um scan de dispositivos na rede bem como o port scan dos mesmos, não

focando uma análise de vulnerabilidades. Essa é então a outra etapa proposta desta

fase de Scanning, abordada no Standard de referência PTES, um scan às vulnerabil-

idades das máquinas bem como dos Softwares instalados. Existem muitos softwares

que já foram mencionados durante esta dissertação para realizar esta tarefa. No

entanto é uma etapa importante que não pode deixar de existir durante o processo

de Scanning. Uma das etapas finais da fase de Reconhecimento foi criar uma lista

de endereços IP pertencentes ao alvo. Essa lista é a chave de ligação entre a fase de

Reconhecimento e de Scanning. Os pontos seguintes enumeram os vários processos

na fase de scan.

• Determinar se o Sistema está activo: consiste em verificar se um deter-

minado alvo no sistema está ligado e é capaz de comunicar e interagir com a

máquina atacante. É importante anotar todas as máquinas que respondam.

Esta verificação pode ser feita através do Ping, que consiste no envio de deter-

minado tipo de tráfego de rede, chamado de Pacote ICMP Echo Request. Se o

dispositivo receber o pacote e estiver apto a responder, então a máquina alvo

irá responder de volta para a máquina de origem com o envio de um pacote

de resposta. Para além de informar que a máquina alvo está a aceitar tráfego,

o Ping fornece outro tipo de informação como o tempo total de viagem do

pacote desde a origem ao destino.

• Port Scan ao sistema: processo que identifica os portos e serviços que estão

a correr numa determinada máquina alvo. Basicamente um porto permite que

um computador possa trocar dados com outros computadores, software, ou

dispositivos. A Tabela 4.1 mostra alguns dos portos mais comuns.

Como já referido, o objectivo de um Port Scan é identificar quais os portos

abertos e determinar quais os serviços que estão a correr na máquina alvo. Um

serviço é uma tarefa espećıfica que o computador está a processar naquele mo-

mento, como o email, FTP, entre outros exemplos. Este processo é comparado

ao bater de várias portas e janelas de uma casa e verificar quem responde,

ou se estão abertas. Por exemplo, se se verificar que o porto 80 está aberto,

pode-se tentar uma conexão ao porto e obter informações sobre o servidor web

que está à escuta nesse porto. Há um total de 65.536 portos em cada com-
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Tabela 4.1: Portos comuns e respectivos serviços

Número do Porto Serviço
20 Transferencia de dados do protocolo FTP
21 Controlo do protocolo FTP
22 SSH
23 Telnet
25 SMTP
53 DNS
80 HTTP
443 HTTPS

putador que tanto podem ser TCP ou UDP, dependendo do serviço utilizado

ou da natureza da comunicação. Uma das ferramentas que possibilita este

procedimento é o Nmap.

# nmap -sT -sV -O IP "ou" URL

Quando uma conexão TCP é feita entre dois sistemas, acontece a troca de 3

pacotes e pode então ocorrer a sincronização dos sistemas. A máquina ini-

cial inicia a ligação enviando um pacote a dizer que se quer conectar à outra

máquina. Existem 4 flags dispońıveis: SYN, ACK, FIN e RST. Os pacotes

SYN incluem uma sequência de números TCP que informam o computador

remoto qual a sequência de números a ser enviada numa comunicação futura.

ACK confirma a recepção dos pacote. FIN é enviado quando a conexão for

conclúıda, pedindo que a conexão seja fechada. RST é enviado quando for

para fechar a conexão imediatamente. Para iniciar uma conexão TCP é en-

viada um pacote SYN para o computador alvo. Este irá responder com um

SYN próprio e um ACK, confirmando a recepção do primeiro pacote (Com-

binação de SYN/ACK). O computador que iniciou a conexão envia um pacote

ACK para confirmar a recepção da combinação SYN/ACK. A transferência

de dados pode então começar. No entanto há informações importantes a reti-

rar consoante cada tipo de resposta. Se existem portos sem resposta e portos

com resposta, temos uma statefull firewall. Basta um porto sem resposta para

deduzir que há uma firewall que impede os pacotes de chegarem ao destino.

Se todos os portos enviam resposta, temos uma máquina sem firewall ou uma

stateless firewall. Caso nenhum porto responda, a máquina pode estar em

baixo ou com os portos todos fechados pela statefull firewall. Resumidamente:

– Emissor envia SYN para o alvo
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– Alvo responde com SYN/ACK

– Emissor responde com ACK

ONmap permite várias opções de scan. Alguns exemplos das opções dispońıveis:

– sT: Scan com pacotes TCP. Usa uma função connect() para começar uma

conexão TCP a um computador remoto. Se a conexão for bem sucedida, o

porto está aberto. Caso contrário o porto está fechado, o computador está

desligado ou algum erro aconteceu durante o processo. No fim do scan são

listadas as portas abertas e fechadas. Este método tem a desvantagem

de ser detectado e de deixar rasto.

– sS: Scan SYN ou Stealth envia um pacote SYN e espera pela resposta. Se

for recebido um conjunto SYN/ACK o porto está aberto e o computador

remoto está a tentar estabelecer uma ligação TCP. O computador inicial

que estabeleceu a ligação envia um RST para fechar a ligação antes que

possa ser estabelecida uma conexão, fazendo assim com que esta tentativa

de ligação não fique registada. Se o porto estiver fechado, é enviado um

pacote RST, se o porto estiver filtrado o pacote SYN será perdido e

nenhuma resposta será enviada. Pode-se então descobrir três tipos de

estado dos portos, aberto, fechado e filtrado.

– sA: Usado para distinguir firewalls stateful de stateless. É enviado um

pacote ACK, se a resposta for RST o porto não está filtrado, isto quer

dizer que foi autorizado o envio de um pacote RST através de qualquer

firewall que esteja no sistema. Se não houver resposta, o porto está a ser

filtrado porque a firewall impediu que se enviasse um pacote RST para o

porto.

– sF: Envia um pacote TCP com o bit FIN activo.

– sN: Envia um pacote TCP com todas as flags a 0 (desactivadas). Se

receber um RST não há firewall ou então há uma firewall stateless. Se

receber um ICMP Unreachable o porto está a ser filtrado. Se não receber

nada, então não é posśıvel concluir.

– sX: Envia um pacote TCP com todas as flags a 1 (activas). As fire-

walls stateless apenas filtram SYN, um pacote TCP com todos os campos

preenchidos com o valor 1 não corresponde a esse padrão.

– sU: Scan com pacotes UDP

– O: Identificação do sistema operativo.
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– sV: Identifica os serviços em execução na máquina alvo.

• Análise de vulnerabilidades: processo que localiza e identifica vulnerabil-

idades conhecidas nos Sistemas Operativos e softwares que estão a correr na

máquina alvo. Muitos dos sistemas actuais são posśıveis de explorar através de

vulnerabilidades conhecidas pelo facto de existires exploits para tal acção. A

vulnerabilidade é uma fraqueza na configuração do software ou do sistema que

pode ser explorada quando conhecida. Esta é identificada e anotada em vários

serviços de notações conhecidos, como por exemplo Common Vulnerabilities

and Exposures - CVE ou Open Sourced Vulnerability Database - OSVDB.

Através destas notações é posśıvel identificar quais os exploits a utilizar para

explorar a vulnerabilidade associada. As vulnerabilidades podem ter origem

nas mais diversas formas, mas na maioria das vezes elas estão associadas à

ausência de actualizações. Software e sistemas desactualizados possibilitam

muitas das vezes a realização de Testes de Penetração rápidos porque algumas

vulnerabilidades permitem de forma remota a execução de código. A execução

remota de código é definitivamente um dos objectivos primordiais do Hacking.

Este processo de Análise de Vulnerabilidades é feito recorrendo a software es-

pecifico, como por exemplo Nessus ou OpenVAS que no final irão criar um

relatório com todas as vulnerabilidades encontradas.

4.4.3 Exploitation

Já com um vasto conhecimento sobre o sistema, é nesta etapa que se procede à

exploração do mesmo. Nesta etapa defende-se que a exploração seja feita tanto às

máquinas através da exploração das vulnerabilidades encontradas, mas também ex-

plorar as pessoas através de Engenharia Social. Num sistema, o vector mais fraco

é sempre o factor humano, sendo considerado um vector de ataque durante um

Teste de Penetração. O objectivo principal é sempre o de ganhar acesso a sistemas

protegidos, tanto que as pessoas podem e devem ajudar a alcançar esse objectivo.

Para tal devem ser usados ataques de Phishing e até malware direccionado. A ideia

principal deste pacote chamado de Engenharia Social, é convencer uma pessoa a ex-

ecutar o código que vai permitir ganhar o acesso ao sistema. Pode ser tão simples ao

ponto de enviar um email convincente com um malware anexado, ou tão complexo

ao ponto de haver um website personalizado que é acedido por parte da v́ıtima e

que irá desencadear o ataque através de uma vulnerabilidade no browser.
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Pode-se argumentar que durante as etapas anteriores de Reconhecimento e Scan-

ning não foram suficientes para encontrar um ponto de entrada a partir do exterior

do sistema, pelo facto deste estar bastante protegido. Uma opção a ter em conta

é realizar um ataque do lado do cliente, para uma estação de trabalho que está na

rede do sistema, sendo que é posśıvel executar os ataques através da estação de

trabalho do cliente que está a ser a v́ıtima do ataque. Para realizar este tipo de

ataques existe uma framework que já aqui foi referida denominada de Metasploit.

Integrada nesta framework está uma colecção de scripts em Python denominada de

Social-Engineer Toolkit (SET) cujo objectivo é automatizar muitos dos ataques de

Engenharia Social. A aplicação desenvolvida nesta dissertação teve um pouco como

inspiração esta aplicação, mas dedica-se a automatizar e exemplificar as etapas de

Reconhecimento e Scanning, e será focada mais adiante neste documento.

Nem sempre o que se procura está nos computadores presentes no interior da

instituição alvo, mas sim em servidores com bases de dados. Como falado ao longo

desta dissertação, Informação é poder e as bases de dados guardam e fornecem essa

informação. Dados confidenciais, como números de contas bancárias, números de

cartões de crédito, números de segurança social, relatórios de crédito, e até mesmo

segredos nacionais podem ser obtidos a partir de uma base de dados insegura. Du-

rante um Teste de Penetração e ao chegar à secção de ataque às bases de dados,

o objectivo será sempre obter a informação dentro das bases de dados e usar essa

informação para promover o teste. Se o atacante for mal intencionado, ele irá apenas

focar-se em obter a informação, nada mais. Num Teste de Penetração, a base de

dados é uma outra fonte de informação que pode ser usada para penetrar ainda mais

no sistema. Pode também ser esse o objectivo de um atacante caso as informações

na base de dados não forem o seu objectivo. Para aceder à informação contida numa

base de dados usa-se uma linguagem de comandos denominada de Structured Query

Language (SQL) que serve para gerir toda a base de dados, como recuperar, gerir,

apagar e processar dados. O comando mais básico na linguagem SQL é, provavel-

mente, a instrução SELECT, que é usado para recuperar as informações da base de

dados. Para realizar um ataque a uma base de dados há que proceder a um ataque

de SQL Injection.

Associadas às bases de dados estão sempre as aplicações web que em caṕıtulos

anteriores nesta dissertação já tiveram o seu destaque e explicação, possivelmente

sendo o alvo mais viśıvel e por vezes mais pretendido pelos Hackers. A análise às

vulnerabilidades que se deve realizar na fase de Scanning é importante na medida
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em que o objectivo desta etapa é explorar e tirar proveito das vulnerabilidades

que possam existir nas máquinas ou nos softwares nelas instalados, comprometendo

assim a máquina, o sistema ou o software alvo. Basicamente o objectivo será sempre

ter acesso a informações que estejam no sistema e que não sejam destinadas a ser

expostas pelo cliente. Imagine-se uma aplicação web de um banco. Esta aplicação

tem 3 vectores, sendo eles os 3 alvos. Considere-se a seguinte imagem:

Figura 4.6: Posśıveis Vulnerabilidades num Servidor Web

Existe uma probabilidade elevada de existir um grande número de vulnerabili-

dades que podem ser agrupadas em três famı́lias:

• Vulnerabilidades no servidor

• Vulnerabilidades devido à exposição da Interface (CGI) como scripts comuns,

páginas padrão ou tecnologias padrão

• Vulnerabilidades dentro da própria aplicação desenvolvida

Aliando as vulnerabilidades à exploração do sistema, a abordagem do PTES -

Penetration Testing Execution Standard relativamente ao ińıcio da exploração, é de

que se analise muito bem as vulnerabilidades encontradas de modo a que se tire o

maior proveito tanto a ńıvel de tempo e eficiência na parte da exploração da mesma.

O objectivo desta análise é identificar a vulnerabilidade que vai permitir alcançar o

objectivo principal, seja ele entrar no sistema da forma mais rápida ou da forma a

que a penetração no mesmo seja a mais profunda e dolosa posśıvel.
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O processo de Exploitation pode passar pelo processo de usar um exploit para

explorar uma determinada vulnerabilidade encontrada. De todas as fases, a fase de

Exploitation é a que desperta mais atenção, visto ser nesta fase que se desenvolve

as tradicionais actividades que as pessoas associam ao Hacking. No entanto, há que

relembrar que um Teste de Penetração é muito mais que apenas a fase de Exploita-

tion em que se ganha o controlo do sistema alvo.

Ao terminar a fase de Scanning, o resultado será uma lista com endereços IP

espećıficos que incluem quais os serviços a correr nessas máquinas. Muitos desses

serviços são serviços de acesso remoto, como SSH, Telnet, FTP, entre outros, sendo

sempre escolhas populares por parte dos Hackers para um ataque, visto que se bem

sucedido este possibilita por vezes o controlo total da máquina alvo. Quando de-

scoberto um desses serviços, os Hackers avançam para um ataque de força bruta

ao login destes serviços. Este tipo de ataque consiste em tentar uma lista exaus-

tiva de combinações de passwords e nomes de utilizador, sendo que esta lista deve

conter informações recolhidas na fase de Recolha de Informação, como por exem-

plo emails, ou outro tipo de informação relevante. O processo de quebra de login

exige que o programa que irá realizar o ataque de força bruta, envie um nome de

utilizador e uma password até que seja bem sucedido ou esgote todas as possibili-

dades posśıveis, sendo este um processo bastante lento e que pode ser travado caso

o sistema tenha um mecanismo de defesa que detecte este tipo de ataques. Existem

várias ferramentas que podem ser utilizadas para este tipo de ataque, sendo duas

das mais conhecidas a Medusa e Hydra. Por exemplo, Medusa é descrita como uma

ferramenta de ataque de força bruta que tenta obter acesso remoto a serviços de

autenticação. Esta ferramenta tem a possibilidade de realizar ataques de auten-

ticação a vários serviços remotos, sendo eles AFP, FTP, HTTP, IMAP, MS-SQL,

MySQL, NetWare NCP, NNTP, PcAnywhere, POP3, REXEC, RLOGIN, SMTP-

AUTH, SNMP, SSHv2, Telnet, VNC, formulários em páginas Web, entre outros.

Os requisitos para utilizar esta aplicação são as listas com os nomes de utilizador e

passwords posśıveis, bem como identificar qual o serviço que se pretende autenticar.

Um dos requisitos é uma lista ou dicionário, que não é nada mais que um ficheiro

que contém uma lista de passwords posśıveis, tendo que haver outra para os nomes

de utilizador. Estes ficheiros são referidos muitas das vezes como dicionários pelo

facto de conterem milhares ou mesmo milhões de palavras individuais. A maioria

das passwords são palavras já existentes, por vezes trocando algumas palavras por

números. Alguns Hackers e peritos de segurança estudam a forma como são con-

strúıdas as passwords e podem levar anos a construir dicionários de passwords.
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Suponha-se que durante as fases anteriores não se conseguiu encontrar nenhum

nome de utilizador. No entanto, o The Harvester encontrou vários emails. Ao uti-

lizar a ferramenta Medusa, pode-se criar uma lista de posśıveis nomes de utilizador

com base nos endereços email descobertos, bem como um monte de combinações

posśıveis dentro do padrão de emails que o alvo utiliza. Já com um endereço IP de

destino e com um serviço de autenticação remota (SSH por exemplo), um dicionário

de passwords e alguns nomes de utilizador, estão reunidas as condições para executar

a Medusa. Para lançar o ataque, há que digitar o seguinte comando na consola:

#medusa -h target_ip -u username -P /pentest/passwords/wordlists/darkc0de.lst -M ssh

Enviar um monte de exploits para o alvo nunca será uma boa prática, em vez

disso há que tirar proveito de todas as fases anteriormente realizadas, principalmente

a fase de análise de vulnerabilidades. Para relacionar as vulnerabilidades do alvo com

todas as opções do Metasploit, é necessário rever os resultados no Nessus. Relembre-

se que o Nessus é um software de análise de vulnerabilidades que fornece um relatório

com todas as vulnerabilidades encontradas no sistema alvo. Nos resultados deve-se

ter especial atenção às vulnerabilidades identificadas com o risco mais elevado, es-

pecialmente aquelas que apontam para a falta de actualizações da Microssoft, que

se relacionam directamente com os exploits da Metasploit. Suponha-se que durante

as fases anteriores é descoberto um alvo com o endereço IP 172.16.45.130. Ao cor-

rer o Nmap no alvo, ele detecta que trata-se de uma máquina Windows XP com

o Service Pack 3 instalado. Continuando com o Nessus, ele detecta que existem

vulnerabilidades de risco elevado devido à falta da actualização Microssoft MS08-

067. Neste ponto, sabe-se que o alvo não está actualizado e está vulnerável. A

descrição desta vulnerabilidade, segundo o Nessus, revela que é posśıvel executar re-

motamente código na máquina, havendo chances muito boas do Metasploit explorar

o alvo com sucesso. Posto isto, os próximos passos vão ser encontrar no Metas-

ploit quais os exploits que existem para aquela vulnerabilidade, escolher o payload e

lançar o ataque. Um payload cria uma transmissão que irá criar um comportamento

desejado na máquina alvo, sendo os mais conhecidos a abertura de uma shell até

à máquina alvo, a criação de novos utilizadores, a abertura de backdoors, instalar

software no alvo, entre outros. Resumidamente, um payload refere-se à parte do

malware ou v́ırus que executa uma acção nociva na máquina v́ıtima.

A fase de Exploitation não se baseia apenas em controlar a outra máquina re-

motamente, mas consiste em realizar todo o tipo de ataques que sejam posśıveis.
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Outro dos tipos de ataques que constam nesta fase são os ataques de Injecção de

Código. Tal como os buffer overflow no código do sistema, no mundo web existem

muitos tipos diferentes de ataques de injecção de código. Um dos ataques mais

básicos e conhecidos é o ataque de SQL Injection. Este tipo de ataque consiste em

injectar código SQL de forma a que sejam enviados comandos SQL para a base de

dados com o objectivo de forçar uma autenticação, manipular dados, visualizar o

conteúdo da base de dados e até mesmo executar comandos no servidor remoto. As

aplicações web actuais utilizam várias linguagens de programação bem como bases

de dados para armazenar informações e gerar conteúdos dinamicamente. No caso das

aplicações web modernas, como websites de comercio electrónico ou lojas online, a

linguagem de programação interpretada funciona através de uma série de instruções

executáveis que foram feitas pelo programador da aplicação em conjunto com os

dados de entrada dos utilizadores. Imagine-se uma loja online em que o utilizador

pretende procurar um determinado produto. Este coloca o nome do produto numa

caixa de pesquisa e submete para o servidor um pedido à base de dados com a in-

formação que pretende obter, indo este percorrer todas as tabelas da base de dados

à procura do produto desejado. SQL é utilizada na grande maioria dos servidores

de dados para consultar e manipular dados em bases de dados. Um utilizador pode

enviar comandos SQL para uma base de dados, tendo estes a possibilidade de ler,

escrever, modificar e apagar dados armazenados numa base de dados. As consultas

SQL, ou chamadas queries, são das acções mais comuns realizadas nas aplicações

web. Uma simples consulta a uma tabela consiste no seguinte comando:

SELECT * FROM produtos WHERE categoria = "PC"

Interpretando o comando, ”SELECT” é usado para procurar e retornar os re-

sultados de uma tabela. O ”*” informa que pretende-se retornar todas as colunas

da tabela quando for encontrada uma correspondência. ”FROM” serve para indicar

qual a tabela onde deve ser realizada a consulta, neste caso a tabela ”produtos”.

”WHERE” é usada para definir uma condição para restringir ou especificar quais as

colunas que devem ser devolvidas aos utilizador. Neste caso a instrução ”SELECT”

irá retornar todas as linhas da tabela ”produtos” que contenham a palavra ”PC” na

coluna ”categoria”. Observe-se que no comando acima exemplificado, a categoria

(PC) está entre aspas. SQL adiciona as aspas porque a categoria é do tipo texto na

base de dados. As aspas devem ser sempre equilibradas, isto é, deve haver sempre

um número par de aspas na query, caso isso não aconteça é retornado um erro.

Suponha-se o seguinte comando:

SELECT * FROM produtos WHERE categoria = "PC" or 1 = 1--"
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O ”or” é uma condição SQL que é usada para retornar registos quando uma das

afirmações for verdadeira. O ”-” é um comentário na linguagem SQL e na maioria

das versões SQL tudo o que está em frente ao ”-” é ignorado. A aspa no final é

adicionada mas é ignorada. É apenas um truque muito útil para contornar o código

adicional, que poderia interferir com toda a injecção de código. Neste caso a query

irá pedir para retornar todos os registos da tabela ”produtos” em que a categoria seja

PC ou 1=1. Como é óbvio, 1 é sempre igual a 1, logo o sistema vai retornar todos

os registos da tabela ”produtos”. O exemplo acima descrito irá retornar a tabela

inteira. Ao aplicar este tipo de ataque de uma forma diferente, utilizando várias

tentativas e várias tabelas, pode-se encontrar dados um pouco mais interessantes

como por exemplo registos de login, visto que muitas das aplicações utilizam SQL

para realizar a autenticação. Numa consulta de autenticação, ao deixar o parâmetro

username em branco e usando a expressão que valida sempre a verdade, é uma

forma de atacar o sistema quando não temos a certeza dos usernames necessários

para entrar numa base de dados. Na maioria dos casos, a consulta vai retornar o

primeiro registo inserido na base de dados e com sorte, o primeiro registo é sempre

o registo de administrador. No campo da password pode-se meter qualquer valor,

visto não ser verificado na base de dados por estar comentado.

SELECT * FROM users WHERE username = "" or 1 = 1 -- and password = "xpto"

Ao utilizar o parâmetro ”or”, independentemente do que é inserido antes, a

declaração será sempre validade como verdadeira. Ao interpretar esta query, o

sistema vai verificar que a password é verdadeira e permitir a consulta. Como

referido acima, se o nome de utilizador for deixado em branco, mas o resto da

instrução for executada com sucesso, haverá acesso ao primeiro utilizador que estiver

na base de dados. Posto isto, a segunda query para verificar qual a password, seria

muito parecida à anterior.

SELECT * FROM users WHERE username = "admin" and password = "" or 1 = 1 --

Em muitos dos casos a simples injecção do código acima vai fornecer o acesso

total à base de dados, tal como o primeiro utilizador listado na tabela users. Este

é um ataque muito simples, mas importa referir que actualmente começa a ser raro

encontrar sistemas vulneráveis a este tipo de ataque.
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4.4.4 Manter o Acesso ao Sistema

A fase de manter o acesso remoto ao sistema é uma actividade questionável por

muitas entidades e que é sempre preciso explicar e clarificar junto dos clientes.

Muitas empresas interessadas nos Testes de Penetração, desconfiam no uso de back-

doors nos testes. A maioria tem medo que o uso dos backdoors seja utilizado por

terceiros não autorizados, ainda assim é importante o uso de backdoors num Teste

de Penetração pelo facto de ser posśıvel mostrar uma prova de conceito. Definindo

um backdoor, é um software que reside no computador alvo e permite ao atacante

ter acesso ao mesmo a qualquer momento. Na maioria dos casos, o backdoor é um

processo oculto que é executado no computador alvo e que permite que um utilizador

não autorizado controle a máquina. Os exploits realizam a mesma tarefa, no entanto

é importante salientar que estes apenas funcionam enquanto o software ou serviço

que está vulnerável estiver a correr. Se o computador ou o software vulnerável que

permitiu o uso do exploit for reiniciado, a ligação perde-se. Como resultado disto,

umas das primeiras tarefas a realizar quando se obtém o acesso a um computador

é migrar a ligação para um processo mais permanente. Este procedimento é feito

através do uso de backdoors. Também é importante focar o uso dos rootkits que são

um tipo especial de software que se incorpora em profundidade no sistema operativo

e realiza uma série de tarefas, incluindo a possibilidade do atacante controlar proces-

sos e programas, bem como esconder a existência de certos processos ou programas

de métodos normais de detecção e permitir assim o cont́ınuo acesso privilegiado à

máquina alvo.

Um software bem conhecido no mundo dos Hackers, conhecido pelo canivete

súıço na sua categoria, é o Netcat. Esta é uma ferramenta incrivelmente simples

e flex́ıvel que permite que comunicações e tráfego de rede fluam de uma máquina

para outra. Esta ferramenta suporta o envio e recepção de tráfego UDP e TCP e

pode funcionar tanto em modo cliente como servidor. Quando é utilizado em modo

cliente, pode ser usado para fazer uma ligação de rede para outro serviço. Quando

utilizado em modo servidor, este funciona em modo de escuta à espera de aceitar

uma conexão de entrada. Para demonstrar o funcionamento da ferramenta, esta

pode ser usada para servir como um canal de comunicação entre duas máquinas.

Para tal basta escolher um porto e colocar a ferramenta em modo de escuta com o

seguinte comando:

#nc -l -p 2323

Agora que o Netcat está em modo de escuta à espera de uma conexão de entrada
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no porto 2323, há que forçar a ferramenta a tentar uma conexão com o porto 2323

à máquina com o endereço IP 172.16.45.132.

#nc 172.16.45.132 2323

Posto isto, as duas máquinas serão capazes de comunicar entre si.

Como já referido anteriormente, os rootkits têm a capacidade de ocultar ficheiros,

processos e programas, como se estes nunca tivesses sido instalados no computador.

Sendo tão eficazes em esconder processos e ficheiros, estes conseguem até iludir os

melhores antiv́ırus, sendo um software extremamente furtivo. Podem ser utilizados

para vários fins como por exemplo o ganho de privilégios, podem gravar as teclas

que são pressionadas na máquina alvo, instalação de backdoors, entre outras tarefas

nefastas. Muitos destes rootkits não são detectados pelo facto de funcionarem num

ńıvel muito abaixo relativamente ao sistema operativo, dentro do kernel. Outra

das possibilidades dos rootkits é o facto de conseguirem modificar respostas e men-

tir tanto à máquina como ao utilizador. Um exemplo disso acontece quando se

pretende aceder ao Gestor de Tarefas para consultar os processos activos. O que

acontece é que o gestor faz uma chamada ao sistema operativo e pergunta quais

os processos e serviços que estão em execução. O sistema operativo consulta to-

dos os programas em execução e retorna uma lista com os mesmos, no entanto se

houver um rootkit pelo meio, as coisas podem ser bem diferentes pelo facto deste

ter a possibilidade de interceptar e modificar as respostas retomadas pelo sistema

operativo quando o utilizador pretende ver a lista de processos a correr. O rootkit

pode simplesmente remover os programas, processos e serviços pretendidos da lista.

É importante salientar que um rootkit não é um exploit. Estes são enviados para

o sistema quando este estiver a ser explorado e são utilizados normalmente para

esconder ficheiros ou programas e manter o backdoor não detectável e inviśıvel para

o utilizador e para o sistema.

4.4.5 Procedimentos Finais

Depois de realizar as fases de Reconhecimento, Scanning, Exploitation e Manter o

Acesso, é necessário resumir todos os resultados num template de relatório de Teste

de Penetração. Em muitos aspectos, escrever o relatório de um Teste de Penetração

é das tarefas mais importantes que um Hacker Ético pode executar. O relatório

final é muitas vezes a única evidência tanǵıvel que um cliente irá receber depois

da realização de um Teste de Penetração. Uma vez que o Teste de Penetração é
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conclúıdo, é fundamental que o atacante desenvolva um relatório com todas as suas

descobertas, de forma bem organizada e fácil de entender. Como resultado, o re-

latório será o principal reflexo da competência do executante do teste.

Como qualquer uma das outras fases, a escrita do relatório de um Teste de Pene-

tração requer prática. É errado pensar que um relatório será apenas um documento

com os resultados que as ferramentas apresentam, sendo que é insuficiente apre-

sentar apenas os relatórios que algumas ferramentas produzem, como o Nessus ou

Nmap por exemplo. Cada relatório deve ser bem definido através de um template

e num único documento. Ao combinar o estilo do relatório do Nessus, com o estilo

do Nmap ou do Metasploit, o resultado será um relatório desarticulado e desorgani-

zado. É importante fornecer sempre o resultado detalhado de todas as ferramentas

utilizadas. Muitos dos clientes não têm a capacidade de analisar o relatório corre-

spondente ao Nmap, mas todos esses dados dizem respeito ao cliente e este tem o

direito de ter acesso a tudo. O relatório deve ser feito juntando várias partes individ-

uais que todas juntas irão formar o relatório global de todo o teste, no entanto cada

parte deve funcionar como um relatório independente. No mı́nimo, um relatório de

um Teste de Penetração deve contar com as seguintes partes:

• Sumário executivo: deve ser um breve resumo com as principais conclusões

obtidas e não deve fornecer detalhes técnicos nem tecnológicos, visto ser di-

reccionado a pessoas que não têm as competências técnicas pretendidas. Se

foram detectadas vulnerabilidades e utilizados exploits, o sumário executivo

apenas deve explicar o impacto dessas vulnerabilidades na entidade testada.

• Relatório detalhado: deve incluir uma lista detalhada com todos os resultados

obtidos, bem como os detalhes técnicos. O público-alvo deste relatório inclui os

gerentes da área das tecnologias, especialistas em segurança, administradores

de rede, bem como outros profissionais que possuam conhecimentos técnicos.

Este relatório será utilizado por estes profissionais para corrigir os problemas

descobertos. Os resultados cŕıticos devem ser apresentados em primeiro lugar

pelo facto de fazer com que o relatório seja mais fácil de ler e permita que

o cliente se foque nos assuntos mais graves em primeiro lugar, em vez de ser

surpreendido com uma extensa abordagem técnica. Sempre que posśıvel, de-

vem ser escritas no relatório detalhado as sugestões para resolver os problemas

encontrados sendo que a proposta de soluções detalhadas para os problemas

encontrados é uma parte vital do relatório, sendo a parte que desperta mais

atenção ao cliente.
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• Resultados obtidos: a parte final do relatório deve conter todos os detalhes

técnicos e resultados das ferramentas utilizadas. Há quem defenda que este

material não deve ser inclúıdo no relatório pelo facto de alguns relatórios de

algumas aplicações terem dezenas, por vezes centenas de páginas, o que pode

ser confuso e dif́ıcil de ler por parte do cliente. Outro argumento que descarta

a inclusão deste material no relatório é o facto do cliente ter acesso a toda a

informação e saber quais as ferramentas que foram utilizadas no Teste de Pene-

tração. Se forem utilizadas ferramentas personalizadas ou programas próprios,

não é aconselhável partilhar essa informação. É importante salientar que todos

estes resultados contém informações confidenciais sobre o alvo. Independen-

temente de toda esta informação ser colocada no relatório, ou não, ao ser

trabalhada deve permanecer em uso privado com todos os mecanismos de se-

gurança que garantam a confidencialidade de toda a informação.

Há que garantir protecção total ao computador onde se irá escrever o relatório de

forma a garantir que este não vai acabar nas mãos erradas. Há que haver poĺıticas

de segurança de forma a garantir o ńıvel mı́nimo de acesso necessário ao relatório

para garantir a segurança do mesmo. Quando o ńıvel mı́nimo de acesso ao relatório

não é suficiente, há que tomar outras medidas:

• Cifrar o disco ŕıgido.

• Guardar os discos ŕıgidos num cofre, bem como relatórios que possam existir

em formato impresso.

• Controlo das salas de trabalho.

• Realizar Testes de Penetração à própria instituição que os realiza.
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Caṕıtulo 5

Aplicação

5.1 Introdução

Ao longo desta dissertação, verificou-se que existem várias aplicações que devem

ser utilizadas durante um teste de penetração. Algumas delas de certa forma com-

plexas para o utilizador comum, como o exemplo do Nmap que tem que ser executado

através da consola em que é necessário digitar certos comandos que permitem exe-

cutar determinadas tarefas. Como já referido ao longo do Estado da Arte, existem

algumas soluções neste âmbito. Todas defendem que este tipo de aplicações devem

ser capazes de realizar os Testes de Penetração, ou parte deles, de forma automática.

Um Teste de Penetração não é propriamente acesśıvel em termos monetários, pelo

facto de ser necessário contratar técnicos altamente qualificados nesta área, mas

também pelo tempo que estes demoram a realizar o teste. Para solucionar um

pouco esta problemática, e de forma a oferecer algumas das etapas de um teste de

penetração, pensou-se em criar uma aplicação que execute de forma automática al-

guns processos através de um ambiente gráfico amigável para o utilizador comum.

O desenvolvimento de uma aplicação que ofereça de forma acesśıvel as etapas de um

Teste de Penetração a quem não tem conhecimentos profundos neste ramo, é uma

mais-valia para quem pretende testar a segurança do seu sistema informático sem

ter que recorrer a profissionais na área.

A aplicação desenvolvida durante esta dissertação foi realizada recorrendo à

linguagem de programação Python [82] e consiste em exemplificar e simplificar a

automatização das etapas destinadas à Recolha de Informação e de Scanning. O

utilizador tem assim, em ambiente gráfico, uma aplicação com várias opções à es-

colha relacionadas com as etapas disponibilizadas, bem como uma caixa de texto
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para se inserir os dados a pesquisar. Pretende-se com esta aplicação fornecer um

mecanismo de Recolha de Informação e Scanning que utiliza em background várias

aplicações e scripts que não têm um ambiente amigável para a maioria dos uti-

lizadores comuns. A segurança deve ser uma garantia e uma oferta para todos, logo

este exemplo aplicacional vem preencher uma lacuna neste sentido, na medida em

que junta numa só aplicação algumas das aplicações e scripts complexos e compli-

cados que são utilizados em todos os Testes de Penetração. Estes podem realizar

as funções pretendidas sem ser necessário grandes conhecimentos informáticos nem

interesse pelas aplicações que estão a ser executadas em background, apenas havendo

a preocupação em obter a informação que se pretende. De salientar o facto que esta

aplicação foi desenvolvida com o objectivo de ser escalável. Isto quer dizer que po-

dem ser adicionados novos scripts à aplicação que foi desenvolvida. Todos os dados

recolhidos vão ser guardados num ficheiro PDF bem como mostrados ao utilizador

através da consola. A aplicação foi desenvolvida numa máquina virtual com o Sis-

tema Operativo Kali Linux, pelo facto de ter instalado de origem as ferramentas

necessárias e ser o Sistema Operativo mais bem preparado para esta temática na

actualidade.

Ao longo das próximas secções vão ser descritos todos todos os processos, mecan-

ismos, ferramentas e estruturas que deram origem à aplicação final que tem como

objectivo Recolher Informações através da Internet e realizar um Port Scan ao dis-

positivo alvo. A aplicação oferece então os seguintes tópicos:

• Recolha de informação na Internet relacionada com Pessoas e Instituições

• Recolha de Informação de Serviços e Dispositivos que estejam ligados à Inter-

net

• Recolha de Informação relacionada com o Domı́nio alvo

• Recolha de Informação relacionada com o IP alvo bem como realização de um

Port Scan
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5.2 Descrição da Aplicação

A aplicação desenvolvida teve como objectivo inicial ser uma aplicação escalável.

Este pormenor faz com que seja posśıvel adicionar novas aplicações sempre que

necessário, bem como novos scripts de forma a satisfazer as necessidades e tornando

a aplicação mais rica e completa, de forma a que num futuro próximo seja posśıvel

ter numa só aplicação todas as etapas de um Teste de Penetração.

Para que a aplicação desenvolvida funcione como pretendido, esta foi realizada

de forma a oferecer três camadas como demonstra a imagem abaixo.

Figura 5.1: Arquitectura da Aplicação

A interface da aplicação constitui o primeiro ńıvel da arquitectura. É nesta ca-

mada que o utilizador acede à aplicação através de uma janela gráfica e amigável

para o utilizador. É nesta interface que o utilizador tem a possibilidade de escolher

as opções fornecidas bem como uma caixa de texto onde serão introduzidos os dados

a pesquisar. Na segunda camada encontram-se os scripts e as aplicações que vão

ser executadas consoante a escolha do utilizador, bem como todas as outras funções

que permitem o funcionamento da aplicação. A terceira camada pertence então à

Internet e ao alvo. Os resultados obtidos pela aplicação são mostrados na consola e
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guardados em formato PDF.

Python foi a linguagem de programação escolhida para desenvolver esta aplicação

pelo facto de ser uma linguagem de programação que combina uma sintaxe concisa e

com vastos recursos poderosos na sua biblioteca padrão, mas também pelo facto de

ser posśıvel adicionar módulos e frameworks desenvolvidos por terceiros. É também

uma linguagem que permite integrar código em outras linguagens de programação,

como por exemplo C, pelo facto do objectivo desta aplicação ser escalável, logo tem

que haver a facilidade de integrar outras aplicações ou excertos de código desen-

volvidos noutras linguagens de programação. [83] Por fim, Python é das linguagens

de programação mais utilizadas no mundo Hacker.

A aplicação desenvolvida oferece quatro opções de pesquisa, como já referido na

introdução. Estas quatro opções tiveram uma razão lógica de serem as escolhidas,

bem como a ordem em que aparecem na janela da aplicação. O utilizador ao ex-

ecutar a aplicação apenas tem em sua posse um nome, seja ele de uma pessoa ou

instituição alvo. Será esta a primeira opção a escolher e executar na aplicação, a

opção que vai realizar uma pesquisa na Internet por informações sobre a pessoa ou

instituição pretendida. Após ter alguma informação recolhida, o utilizador passa

para a pesquisa de Serviços e Dispositivos na Internet. Esta opção irá realizar uma

pesquisa de serviços e dispositivos que estejam conectados à Internet, recorrendo a

uma API em Python do mecanismo de pesquisa Shodan [84], que será pormenorizado

em seguida. Como todos os alvos têm um domı́nio, a terceira opção de escolha foca-

se então numa recolha de informações sobre o domı́nio alvo, retornando assim um IP

que será utilizado na quarta opção onde será realizado um Port Scan ao dispositivo

associado ao IP anteriormente encontrado.

Os Testes de Penetração devem ser sempre realizados através da sua lógica nat-

ural, logo esta aplicação seguiu esse exemplo. As várias opções de escolha são

oferecidas recorrendo a uma lógica, em que a informação recolhida na fase anterior

vai ser utilizada na posterior.

5.2.1 Informações sobre Pessoas/Instituições

Esta opção permite que a aplicação faça uma pesquisa na Internet relativa ao que

foi inserido na caixa de texto, recorrendo a uma API do Google para programação

em Python. Caso se pretenda obter algum tipo de informação relacionada com uma
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pessoa em concreto, como por exemplo not́ıcias, será esta a opção a escolher. De

salientar o facto que esta pesquisa não substitui uma pesquisa utilizando o website

Google. O retorno esperado será uma lista de Links com conteúdo relacionado com

o que foi inserido pelo utilizador. Esses resultados serão mostrados na consola e será

criado um ficheiro PDF com os resultados. Esta é a primeira etapa de pesquisa na

aplicação onde será posśıvel conhecer e recolher informações que estejam na Internet

relacionadas com o alvo.

5.2.2 Serviços e Dispositivos na Internet

Esta opção permite recolher uma vasta informação relativa a dispositivos que estejam

ligados à Internet a uma escala planetária, como por exemplo webcams, telemóveis,

servidores e até determinados serviços que estejam a correr num determinado dis-

positivo ligado à Internet. Quando um certo dispositivo móvel (smartphone/tablet)

é ligado à Internet, este adquire configurações de rede que o tornam alcançável a

partir de qualquer ponto da Internet, podendo assim ser “vitima” de ataques. À

semelhança do motor de busca da Google, existe também na Internet um serviço,

que tem como nome Shodan e que permite descobrir dispositivos expostos na rede,

sendo eles:

• Webcams

• Routers domésticos e empresarias,

• iPads/iPhones

• Smartphones com Android, WP, etc

• Telefones VoIP

• Computadores

• Servidores

• Sistemas de refrigeração

• Sistemas de videoconferência

O Shodan é assim o primeiro serviço na Internet que permite encontrar com-

putadores/dispositivos e serviços. Além da informação sobre dispositivos, o serviço

recolhe, à escala mundial, informações sobre servidores HTTP e também de outros

serviços populares, como é o caso do FTP (porto 20/21), SSH (porto 22) Telnet
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(porto 23), SNMP (porto 161), etc. Para esta aplicação utilizou-se a API para

Python do mecanismo de pesquisa Shodan. Focando aqui uma comparação, este

mecanismo está para a pesquisa de dispositivos e serviços na Internet, assim como

o Google está para pesquisa de informações em geral.

Optou-se por colocar este mecanismo de pesquisa na aplicação pelo facto de ser

um mecanismo de recolha de informação muito poderoso, logo faz todo o sentido

estar inserido numa aplicação deste género. Salienta-se ainda o facto de que através

deste mecanismo podem ser encontrados dispositivos relativos ao alvo que estejam

ligados à Internet. Caso isso aconteça, essa informação será utilizada nas etapas

seguintes, potenciando assim um ataque futuro. Caso o objectivo não seja encontrar

um dispositivo directamente associado a um alvo, mas sim um determinado tipo de

serviço ou dispositivo com o objectivo de explorá-lo e desencadear um ataque, esta

é uma ferramenta a utilizar obrigatoriamente. Muitos Hackers maliciosos apenas

se dedicam a encontrar determinado tipo de dispositivos para os explorar. Muito

se questiona como é posśıvel identificar dispositivos que estão de alguma forma

escondidos pela Internet, no entanto muitos deles são descobertos através deste

mecanismo de pesquisa.

5.2.3 Informações sobre Domı́nios

Como toda a instituição ou organização alvo tem um domı́nio, há que realizar uma

recolha de informações sobre o mesmo. Nesta etapa, já existe alguma informação

preciosa posśıvel de utilizar de forma a obter informações relacionadas com o domı́nio

do alvo. O resultado esperado nesta secção da aplicação será uma lista de emails

relativos ao domı́nio e informações do mesmo, como por exemplo o IP associado a

esse endereço ou quem é a pessoa responsável pelo registo do domı́nio. Esta opção

irá correr várias aplicações que já foram referidas e pormenorizadas ao longo desta

dissertação, sendo elas:

• The Harvester

• Whois

• DNSenum
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5.2.4 Informações sobre IPs

Esta secção divide-se em três etapas. Tal como nas outras opções de escolha, rel-

ativamente ao IP serão executadas várias aplicações para obter vários tipos de in-

formações. Será utilizada uma API denominada de pygeoip [85] que consiste em

fornecer as coordenadas, páıs e cidade de origem do IP. De seguida será gerado

um ficheiro KML que será enviado para um servidor de forma a que o ficheiro seja

aberto pelo Google Maps, mostrando assim num ambiente gráfico a posição do IP no

mapa. Por fim, serão executadas duas aplicações que irão realizar um Port Scan à

máquina alvo associada ao IP fornecido. As aplicações utilizadas já foram referidas

e pormenorizadas ao longo desta dissertação, sendo elas:

• Nmap

• Dmitry
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5.3 Implementação da Aplicação

Como já referido anteriormente, esta aplicação foi desenvolvida recorrendo à lin-

guagem de programação Python. Optou-se por oferecer um ambiente gráfico simples

para o utilizador, com apenas uma janela onde são mostradas as opções de pesquisa,

a caixa de texto para inserir os valores a pesquisar, o botão de pesquisa e de fecho

da aplicação. A imagem seguinte ilustra a interface da aplicação.

Figura 5.2: Interface da Aplicação

Para que a aplicação funcione como pretendido, foram utilizadas as seguintes

bibliotecas:

• PyGTK: Biblioteca GTK [86] para desenvolver a interface gráfica da aplicação.

• Shodan: API para python do mecanismo de pesquisa Shodan.

• xgoogle.search: API para python do motor de busca Google. [87]
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• pygeoip: Biblioteca que permite obter informações sobre a posição geográfica

de um determinado IP.

• reportlab: Biblioteca que permite criar gráficos e ficheiros PDF. [88]

• simplekml: Biblioteca que permite criar ficheiros em formato KML. [89]

5.3.1 Informações sobre Pessoas/Instituições

1 i f check == ”1 − Informa ç õ e s sobre Pessoas / I n s t i t u i ç õ e s ” :

2 t ry :

3 gs = GoogleSearch ( inputt )

4 gs . r e s u l t s p e r p a g e = 100

5 r e s u l t s = gs . g e t r e s u l t s ( )

6 f o r r e s in r e s u l t s :

7 pr i n t r e s . t i t l e . encode ( ’ utf8 ’ )

8 pr in t r e s . desc . encode ( ’ utf8 ’ )

9 pr i n t r e s . u r l . encode ( ’ ut f8 ’ )

10 pr in t ”−−−−−”
11

12 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( r e s . t i t l e . encode ( ’ utf8 ’ ) )

13 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( r e s . desc . encode ( ’ utf8 ’ ) )

14 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( r e s . u r l . encode ( ’ utf8 ’ ) )

15 l i s t a r e s u l t a d o s . append

(”−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−”)
16 r epo r t pd f . CriaPDF Info ( l i s t a r e s u l t a d o s )

17 except SearchError , e :

18 pr in t ”Pesquisa fa lhada : %s ” % e

19

20 pr in t ”\n Fim”

Este excerto de código consiste em usar a API do Google Search para realizar

uma pesquisa na Internet. Os resultados são disponibilizados através de três formas,

sendo elas o t́ıtulo do website que alberga a informação pretendida, a descrição do

mesmo e o URL.

Estes resultados são adicionados numa lista para posteriormente ser criado o

ficheiro PDF com a informação, sendo utilizado o mesmo processo nas outras opções.

123



5. Aplicação

5.3.2 Serviços e Dispositivos na Internet

1 i f check == ”2 − Se rv i ç os e D i s p o s i t i v o s na In t e rn e t ” :

2 t ry :

3 # Pesquisa atrav é s do Shodan

4 r e s u l t s = api . s earch ( inputt )

5 # Mostra os r e s u l t ado s

6 pr in t ’ Resultados encontrados : %s ’ % r e s u l t s [ ’ t o t a l ’ ]

7 f o r r e s u l t in r e s u l t s [ ’ matches ’ ] :

8 pr in t ’ IP : %s ’ % r e s u l t [ ’ ip ’ ]

9 pr in t r e s u l t [ ’ data ’ ]

10 pr in t ’−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−’
11

12 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( r e s u l t [ ’ ip ’ ] )

13 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( r e s u l t [ ’ data ’ ] )

14 r epo r t pd f . CriaPDF Info ( l i s t a r e s u l t a d o s )

15

16

17 except Exception , e :

18 pr in t ’ Error : %s ’ % e

Este excerto de código utiliza a API em Python do mecanismo de pesquisa

Shodan, de forma a recolher informações dos dispositivos ou serviços pretendidos.

O resultado será uma lista de IPs que pertencem aos dispositivos pretendidos, como

por exemplo uma webcam, ou então de uma série de dispositivos que estejam a

correr o serviço pretendido, por exemplo SSH ou FTP.
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5.3.3 Informações sobre Domı́nios

1 i f check == ”3 − Informa ç õ e s sobre Domı́ n i o s ” :

2 #The harve s t e r

3 t h e ha rv e s t e r = getoutput (” theha rve s t e r −d ” + inputt + ” −b
goog l e − l 500”)

4 pr in t ”The Harvester : ” + inputt

5 pr in t th e ha rv e s t e r

6 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( th e ha rv e s t e r )

7

8 #Whois

9 whois = getoutput (” whois ” + inputt )

10 pr in t ”Whois : ” + inputt

11 pr in t whois

12 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( whois )

13

14 #DNSenum

15 dnsenum = getoutput (”dnsenum ” + inputt )

16 pr in t ”DNSenum: ” + inputt

17 pr in t dnsenum

18 l i s t a r e s u l t a d o s . append (dnsenum)

19

20 r epo r t pd f . CriaPDF Info ( l i s t a r e s u l t a d o s )

O código apresentado irá executar de forma automática as três ferramentas es-

colhidas para esta etapa da aplicação (The harvester, Whois, DNSenum), estando

elas pré-definidas e preparadas a executar com o input inserido pelo utilizador. O

resultado esperado será uma lista de emails associados ao domı́nio, bem como uma

vasta informação do mesmo como por exemplo quem foi a pessoa que registou o

domı́nio.
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5.3.4 Informações sobre IPs

1 i f check == ”4 − Informa ç õ e s sobre IPs ” :

2 #Ut i l i z a a API pygeoip para v e r i f i c a r o pa ı́ s de origem

3 country = g i count ry . country name by addr ( inputt )

4 pr in t ”Pa ı́ s : ” + country

5

6 #Ut i l i z a a API pygeoip para v e r i f i c a r a c idade de origem

7 c i t y = g i c i t y . r ecord by addr ( inputt )

8 pr in t ”Cidade : ”

9 pr in t c i t y

10

11 #Cria e envia o f i c h e i r o KML para o s e r v i d o r . Por fim abre o

browser com a pos i ç ão do IP no Google Maps

12 send to maps = Mapas ( )

13 send to maps .GeraKML( inputt )

14 send to maps . mostra ip ( inputt )

15

16 #Nmap

17 nmap = getoutput (”nmap −sS −sV −O ” + inputt )

18 pr in t ”Nmap: ” + inputt

19 pr in t nmap

20

21 #Dmitry

22 dmitry = getoutput (” dmitry −w −s −p ” + inputt )

23 pr in t ”Dmitry : ” + inputt

24 pr in t dmitry

25

26 l i s t a r e s u l t a d o s . append (”Pa ı́ s : ” + country )

27 l i s t a r e s u l t a d o s . append (nmap)

28 l i s t a r e s u l t a d o s . append ( dmitry )

29 r epo r t pd f . CriaPDF Info ( l i s t a r e s u l t a d o s )

Nesta secção da aplicação, inicialmente vai ser utilizada a API pygeoip para que

se verifique a que páıs e cidade pertence o IP. Seguidamente vai ser gerado um

ficheiro KML com a informação relativa ao IP, sendo posteriormente enviado por

FTP para um servidor onde possa ser aberto pelo Google Maps. O ficheiro KML

(Keyhole Markup Language) é um formato que usa uma linguagem XML e serve

para guardar informações geográficas a serem exibidas no Google Earth, Google

Maps ou outro programa do género. Por último vão ser lançadas duas aplicações,

sendo elas o Nmap e o Dmitry.

Para o Nmap foram utilizadas as opções -sS -sV -O. -sS é utilizado para não

126



5.3. Implementação da Aplicação

deixar rasto na comunicação, sendo posśıvel descobrir três tipos de estados dos por-

tos da máquina alvo (aberto, fechado e filtrado). -sV identifica os serviços a correr

na máquina alvo, e -O identifica qual o Sistema Operativo da máquina alvo.

Para o Dmitry foram utilizadas as opções -w -s -p. -w recolhe o mesmo tipo de

informação que o Whois, -s realiza uma pesquisa de Subdomı́nios e -p realiza um

TCP Port Scan.
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5.4 Análise de Resultados

Este caṕıtulo avalia a solução proposta e o protótipo implementado em relação aos

requisitos previamente estabelecidos para a aplicação. Serão executados testes de

forma a verificar se os resultados obtidos vão ser os esperados, bem como saber como

se comporta a aplicação a ser executada numa Máquina Virtual e medir o tempo

necessário para executar cada uma das operações oferecidas na aplicação. Tratando-

se de uma aplicação vocacionada para utilizadores comuns que pretendam recolher

algum tipo de informação, há que interpretar também os resultados obtidos através

da aplicação.

5.4.1 Informações sobre Pessoas/Instituições

Para este exemplo, optou-se por realizar uma pesquisa relacionada com uma pes-

soa. O valor inserido no campo de texto da aplicação foi “Rui Silva IPBeja“. Os

resultados apresentados vão ser sempre o t́ıtulo e o URL do website que contém a

informação. Salienta-se o facto de que a pesquisa através da API do Google não

substitui uma pesquisa no próprio motor de busca.

1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2 A pesqu i s a r por Rui S i l v a IPBeja

3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4 I nve s t i g ado r de Beja é o 1 . c i v i l portugu ê s a i n t e g r a r grupo da

. . .

5 grupo−da−i n t e rpo l−contra−crimes−e l e c t r o n i c o s −1479196

6 http ://www. pub l i co . pt/ soc i edade / n o t i c i a / inve s t i gador−de−beja−e−o
−1%C2%BA−c i v i l −portugues−a−i n t eg ra r−grupo−da−i n t e rpo l−contra−
crimes−e l e c t r o n i c o s −1479196

7 −−−−−
8 Po l i t é cn i co de Beja c r i a s i s tema de . . . − Expresso − Sapo

9 dest inado−a−a l t a s−ch e f i a s−do−estado=f797565

10 http :// expre s so . sapo . pt/ po l i t e c n i c o−de−beja−c r i a−s istema−de−
comunicacoes−seguras−dest inado−a−a l t a s−ch e f i a s−do−estado=

f797565

11 −−−−−
12 LISTA DE CANDIDATOS − IPBeja − I n s t i t u t o Po l i t é cn i co de Beja

13 Po l i t é cn ico−de−Beja

14 http ://www. docstoc . com/docs /72556351/LISTA−DE−CANDIDATOS−−−IPBeja

−−−I n s t i t u t o−Po l i t%C3%A9cnico−de−Beja

15 −−−−−
16 Po l i t é cn i co de Beja c r i a s i s tema de comunica ç õ e s . . . − Passe iAki

17 dest inado−a l t a s−ch e f i a s−estado
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18 http ://www. p a s s e i a k i . com/ n o t i c i a s / po l i t e c n i c o−beja−c r i a−s istema−
comunicacoes−seguras−dest inado−a l t a s−ch e f i a s−estado

19 −−−−−
20

21 Fim

Os resultados apresentados na aplicação correspondem a resultados veŕıdicos e

correctos em relação ao que se pretendia pesquisar. No entanto, a quantidade de

resultados é limitada, sendo apenas mostrados os resultados de maior relevância

e precisão como é posśıvel verificar nos resultados apresentados. Relativamente

ao tempo de espera para obter os resultados, não foram mais que três segundos

tratando-se apenas de uma simples consulta à Internet através de uma aplicação

que utiliza uma API do Google para Python.

5.4.2 Serviços e Dispositivos na Internet

Em Serviços e Dispositivos na Internet há uma vasta gama de termos a pesquisar.

Para exemplificar os resultados que podem ser obtidos, realizou-se uma pesquisa

pelo termo “webcam“.

1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2 A pesqu i s a r por webcam

3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4

5 Resultados encontrados : 10520

6

7 IP : 7 7 . 2 0 . 7 3 . 2 06

8 HTTP/1.0 200 OK

9 Connection : c l o s e

10 Cache−Control : no−cache

11 Server : SQ−WEBCAM

12 CONTENT−LENGTH:944

13

14

15−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
16 IP : 9 5 . 2 5 3 . 6 . 4 0

17 HTTP/1.0 200 OK

18 Connection : c l o s e

19 Cache−Control : no−cache

20 Server : SQ−WEBCAM

21 CONTENT−LENGTH:2936

22

23
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24−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
25 IP : 9 1 . 2 33 . 7 3 . 8 0

26 HTTP/1.0 200 OK

27 Connection : c l o s e

28 Cache−Control : no−cache

29 Server : SQ−WEBCAM

30 CONTENT−LENGTH:434

31

32

33−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
34 IP : 87 . 205 . 22 . 1 48

35 HTTP/1.0 200 OK

36 Connection : c l o s e

37 Cache−Control : no−cache

38 Server : SQ−WEBCAM

39 CONTENT−LENGTH:2936

40

41

42−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
43 IP : 88 . 208 . 159 . 253

44 HTTP/1.0 200 OK

45 Connection : c l o s e

46 Content−Type : t ex t /html ; cha r s e t=utf−8

47 Content−Length : 7689

48 Cache−c on t r o l : no−cache , must r e v a l i d a t e

49 Date : Wed, 11 Dec 2013 01 : 16 : 10 GMT

50 Expires : Wed, 11 Dec 2013 01 : 16 : 10 GMT

51 Pragma : no−cache

52 Server : webcam 7

53

54

55−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
56 IP : 8 0 . 2 9 . 6 7 . 1 85

57 HTTP/1.0 200 OK

58 Connection : c l o s e

59 Content−Type : t ex t /html ; cha r s e t=utf−8

60 Content−Length : 2176

61 Cache−c on t r o l : no−cache , must r e v a l i d a t e

62 Date : Wed, 11 Dec 2013 12 : 04 : 01 GMT

63 Expires : Wed, 11 Dec 2013 12 : 04 : 01 GMT

64 Pragma : no−cache

65 Server : webcam 7

66

67−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
68 ( . . . )
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69−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
70

71 IP : 109 . 206 . 97 . 177

72 HTTP/1.0 200 OK

73 Connection : c l o s e

74 Content−Type : t ex t /html ; cha r s e t=utf−8

75 Content−Length : 4269

76 Cache−c on t r o l : no−cache , must r e v a l i d a t e

77 Date : Wed, 11 Dec 2013 02 : 50 : 14 GMT

78 Expires : Wed, 11 Dec 2013 02 : 50 : 14 GMT

79 Pragma : no−cache

80 Server : webcam 7

81

82−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
83 Fim

O resultado desta pesquisa foi uma lista com toda a informação do tipo de dis-

positivo pretendido, neste caso webcams que estejam ligadas à Internet e posśıveis

de serem identificadas por este mecanismo de pesquisa, sendo um total de 10520

dispositivos encontrados. É fornecida alguma informação sobre cada um dos dis-

positivos, como por exemplo o nome ou até mesmo se é posśıvel estabelecer uma

ligação ao dispositivo por HTTP (HTTP/1.0 200 OK). Através do IP do disposi-

tivo consegue-se ter acesso ao mesmo, bem como recolher outro tipo de informações

recorrendo à última opção da aplicação. Dentro da lista de dispositivos fornecida,

verificou-se qual seria o resultado de uma ligação a um IP aleatório, sendo este o IP

88.208.159.253. O resultado foi uma câmara de vigilância de uma residência, como

mostra a imagem abaixo. Ao tentar realizar o mesmo tipo de ligação a outros IPs,

verificou-se que alguns dos dispositivos estavam protegidos por mecanismos de aut-

enticação, o que não se verificou no dispositivo aqui exemplificado permitindo assim

verificar em tempo real o que a câmara estava a filmar. Este tipo de rastreio de

dispositivos pode tornar-se perigoso pelo facto de que é posśıvel realizar ataques a

estes dispositivos, permitindo assim através de ataques de força bruta ou explorando

determinadas vulnerabilidades, aceder à administração do dispositivo e verificar o

que está a ser vigiado pela câmara, criando aqui um autentico ataque à privacidade.

O tempo de espera para obter os resultados pretendidos é relativamente curto, sendo

de apenas alguns segundos.
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Figura 5.3: Câmara de Vigilância

5.4.3 Informações sobre Domı́nios

O domı́nio utilizado para exemplificar o tipo de informação que é posśıvel recolher,

foi o domı́nio do Instituto Politécnico de Beja “ipbeja.pt“.

1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2 A pesqu i s a r por i pbe j a . pt

3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4

5 The Harvester : i pbe j a . pt

6

7 [− ] Search ing in Google :

8 Search ing 0 r e s u l t s . . .

9 Search ing 100 r e s u l t s . . .

10 Search ing 200 r e s u l t s . . .

11 Search ing 300 r e s u l t s . . .

12 Search ing 400 r e s u l t s . . .

13 Search ing 500 r e s u l t s . . .

14

15 [+] Emails found :
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16 −−−−−−−−−−−−−−−−−−
17 ssaude@eseb . i pbe j a . pt

18 lmmc@esab . i pbe j a . pt

19 domingues@estig . i pbe j a . pt

20 [ i f e r i a@ i pb e j a . pt

21 i f e r i a@ i pb e j a . pt

22 l u i s b g a r c i a@e s t i g . i pbe j a . pt

23 ppalma@ipbeja . pt

24 eseb@eseb . i pbe j a . pt

25 a lvarenga@ipbeja . pt

26 mfcarvalho@esab . i pbe j a . pt

27 cnrodr igues@eseb . i pbe j a . pt

28 afernandes@ipbe ja . pt

29 lb runo@est ig . i pbe j a . pt

30 v i c t o r f i g u e i r a@ i pb e j a . pt

31 moisao@est ig . i pbe j a . pt

32 paula . a lvarenga@ipbeja . pt

33 msantos@ipbeja . pt

34 mandre@ipbeja . pt

35 Martins@ipbeja . pt

36 Jose . Caeiro@ipbeja . pt

37 mtgodinho@estig . i pbe j a . pt

38 [ j l e a l@ i pb e j a . pt

39 Joaof . santos@ipbeja . pt

40 l u i s . a lexandre@ipbeja . pt

41 ana . d ias@ipbe ja . pt

42 vcar ioca@eseb . i pbe j a . pt

43 jpb@mail . e s t i g . i pbe j a . pt

44 i s a b e l . s o f i a@e s t i g . i pbe j a . pt

45 r s@e s t i g . i pbe j a . pt

46 gmc@ipbeja . pt

47 n lou r e i r o@ ipbe j a . pt

48 erasmusalsud@ipbeja . pt

49 rosamaria fernandes@esab . i pbe j a . pt

50 r . e spen i ca@es t i g . i pbe j a . pt

51 e s a s e c r e t a r i ado@ ipbe j a . pt

52 nonio cceseb@eseb . i pbe j a . pt

53 e x t e r n a l o f f i c e@ e s t i g . i pbe j a . pt

54 s e c r e t a r i a d o . p r e s id enc i a@ ipbe j a . pt

55 i s s b@e s t i g . i pbe j a . pt

56 gre@ipbeja . pt

57 ipb@ipbeja . pt

58 apassar inho@ipbe ja . pt

59 pedro . cravo@ipbeja . pt

60 v i c t o r f i g u e i r a@e s ab . i pbe j a . pt
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61 j j f e rnandes@eseb . i pbe j a . pt

62 ana . praze re s@ipbe ja . pt

63 mrosar io@ipbeja . pt

64 fernando . t e i x e i r a@ e s t i g . i pbe j a . pt

65 misabe lgoncalves@esab . i pbe j a . pt

66 l u i s l u z@esab . i pbe j a . pt

67 gera l@ ipbe ja . pt

68 Mart ins@est ig . i pbe j a . pt

69 museu@ipbeja . pt

70 c r i s t i n a . palma@ipbeja . pt

71 fernando . f e r r e i r a@ e s t i g . i pbe j a . pt

72 maria . b a s i l i o@ e s t i g . i pbe j a . pt

73 vcar ioca@ipbe ja . pt

74 museu@esab . i pbe j a . pt

75 ipatan i ta@esab . i pbe j a . pt

76 a lbe r t i na@ ipbe j a . pt

77 miquel ina . pena@ipbeja . pt

78 cde@ipbeja . pt

79 o . d ias@ipbe ja . pt

80 e i3188@alunos . i pbe j a . pt

81 r o g e r i o . nunes@ipbeja . pt

82 adurao@ipbeja . pt

83 ppalma@esab . i pbe j a . pt

84 apassar inho@eseb . i pbe j a . pt

85 pedro . c ravo@est ig . i pbe j a . pt

86 [ f f e rnandes@eseb . i pbe j a . pt

87 l a b o r a t o r i o . solosSPAMFILTER@estig . i pbe j a . pt

88 root@ns1 . i pbe j a . pt

89 l u i s . gue . . . @ipbeja . pt

90 cborra lho@eseb . i pbe j a . pt

91 joao . santo s@es t i g . i pbe j a . pt

92 c l a r a . p i r e s@ ipbe ja . pt

93 maria . b a s i l i o@ ipb e j a . pt

94 nrosa@eseb . i pbe j a . pt

95 esa@esab . i pbe j a . pt

96 joao . t r indade@es t i g . i pbe j a . pt

97 mfcarvalho@ipbeja . pt

98 9 1 1 9 5 . . . @alunos . i pbe j a . pt

99

100 [+] Hosts found in search eng ine s :

101−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
102 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 0 2 :www. ipbe j a . pt

103 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 9 7 : po r t a l . i pbe j a . pt

104 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 7 2 : cms . i pbe j a . pt

105 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 0 :www. e s t i g . i pbe j a . pt
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106 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 3 :www. esab . i pbe j a . pt

107 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 5 : e s t i g . e−l e a r n i ng . i pbe j a . pt

108 1 9 3 . 1 3 7 . 1 3 5 . 5 : ns1 . i pbe j a . pt

109 1 9 3 . 1 3 7 . 1 3 5 . 6 : ns2 . i pbe j a . pt

110 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 1 4 : webmail . i pbe j a . pt

111 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 1 4 : mail . i pbe j a . pt

112 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 0 2 :www. essb . i pbe j a . pt

113 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 7 4 : gaoc . i pbe j a . pt

114 173 . 1 9 4 . 7 8 . 1 2 1 : mail . a lunos . i pbe j a . pt

115 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 2 9 :www2. i pbe j a . pt

116 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 1 1 : b i b l i o t e c a . i pbe j a . pt

117 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 7 7 :www. cee . i pbe j a . pt

118 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 3 8 : ub inet . i pbe j a . pt

119 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 5 : k i r k . e s t i g . i pbe j a . pt

120 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 4 0 : vascodagama . i pbe j a . pt

121 193 . 1 3 7 . 1 3 5 . 1 5 : eseb . e−l e a r n i ng . i pbe j a . pt

122 Whois : i pbe j a . pt

123 Nome de dom ı́ n io / Domain Name : i pbe j a . pt

124 Data de r e g i s t o / Creat ion Date (dd/mm/yyyy ) : 22/12/1999

125 Data de exp i ra ç ão / Expi rat ion Date (dd/mm/yyyy ) : 06/06/2016

126 Estado / Status : ACTIVE

127

128 Ti tu l a r / Reg i s t rant

129 I n s t i t u t o Po l i t e c n i c o de Beja

130 Rua Pedro Soares

131 Beja

132 7800−295 Beja

133 Email : g e ra l@ ipbe ja . pt

134

135 Entidade Gestora / B i l l i n g Contact

136 I n s t i t u t o Po l i t e c n i c o de Beja

137 Email : g e ra l@ ipbe ja . pt

138

139 Respons á v e l Té cn i co / Tech Contact

140 F i l i p e Manuel Pacheco V i e i r a

141 Email : f i l i p e . v i e i r a@ ipbe j a . pt

142

143 Nameserver In format ion

144 Nameserver : i pbe j a . pt NS ns2 . i pbe j a . pt .

145 Nameserver : i pbe j a . pt NS ns1 . i pbe j a . pt .

146 Nameserver : ns2 . i pbe j a . pt . A 193 . 137 . 135 . 6

147 Nameserver : ns1 . i pbe j a . pt . A 193 . 137 . 135 . 5

148 DNSenum: ipbe j a . pt

149 AXFR record query f a i l e d : NOERROR

150 AXFR record query f a i l e d : NOERROR
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151 dnsenum . p l VERSION: 1 . 2 . 2

152

153 −−−−− i pbe j a . pt −−−−−
154

155

156 Host ’ s addre s s e s :

157

158

159 i pbe j a . pt 10521 IN A 193 . 137 . 135 . 29

160

161

162 Name Serve r s :

163

164

165 ns1 . i pbe j a . pt 10491 IN A 193 . 137 . 135 . 5

166 ns2 . i pbe j a . pt 10491 IN A 193 . 137 . 135 . 6

167

168

169 Mail (MX) Serve r s :

170

171

172 gama . i pbe j a . pt 10491 IN A 193 . 137 . 135 . 114

173

174

175

176

177 Fim

Nesta fase da aplicação, o tempo de execução dos processos deverá sempre variar

de acordo com o domı́nio em questão, tendo neste caso demorado um pouco mais de

tempo que os outros exemplos anteriores pelo facto de serem executadas várias

aplicações, mas demorando apenas alguns segundos. Os resultados obtidos são

vários. Inicialmente, através da aplicação The Harvester, foram recolhidos todos

os emails e subdomı́nios que correspondem ao domı́nio pretendido, retornando as-

sim uma lista de endereços de email e subdomı́nios com os respectivos IPs associados.

De seguida, a outra aplicação a ser executada foi o Whois que retorna informações

relativas ao domı́nio em si, como por exemplo a data de registo, data em que este

expira, morada da instituição, responsáveis, etc. Finalmente, a última aplicação a

ser executada foi o DNSenum que também tem como funções recolher o máximo de

informação posśıvel sobre o domı́nio. Optou-se por utilizar mais uma aplicação do

mesmo género pelo facto de que pode haver sempre algum tipo de informação que

não é fornecida nas aplicações anteriores, assim garante-se que se obtém o máximo
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de informação posśıvel mesmo que esta seja repetida.

5.4.4 Informações sobre IPs

Com o decorrer da aplicação, verifica-se que já existe muita informação relevante

que nos ajuda a perceber a quantidade de informação que é posśıvel obter através da

Internet. Já com alguns IPs em posse, exemplifica-se o tipo de informação a obter

nesta secção da aplicação com o IP 88.208.159.253.

1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2 A pesqu i s a r por 88 . 208 . 159 . 253

3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4

5 Pa ı́ s : Germany

6 Cidade :

7 { ’ c i ty ’ : u ’Hamm’ , ’ region name ’ : u ’ 0 7 ’ , ’ area code ’ : 0 , ’

t ime zone ’ : ’ Europe/Ber l in ’ , ’ dma code ’ : 0 , ’ metro code ’ : None

, ’ country code3 ’ : ’DEU’ , ’ l a t i t ude ’ : 51 .6833 , ’ pos ta l code ’ :

’ ’ , ’ l ong i tude ’ : 7 .800000000000011 , ’ country code ’ : ’DE’ , ’

country name ’ : ’Germany ’ , ’ cont inent ’ : ’EU’}
8 F i che i r o enviado para o s e r v i d o r

9

10 −−−−−−−−−−−−−−−−− IP −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
11 [+] IP : 88 . 208 . 159 . 253

12 [+] Pais : Germany

13 [+] Lat i tude : 51 .6833 , Longitude : 7 . 8

14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
15 Nmap: 88 . 208 . 159 . 253

16

17 Sta r t i ng Nmap 6 .40 ( http ://nmap . org ) at 2013−12−11 21 :46 WET

18 Nmap scan repor t f o r ads l−f i xed −88−208−159−253. he l iweb . de

( 8 8 . 2 0 8 . 1 5 9 . 2 5 3 )

19 Host i s up (0 . 048 s l a t ency ) .

20 Not shown : 995 f i l t e r e d por t s

21 PORT STATE SERVICE VERSION

22 25/ tcp open smtp MAILsweeper SMTP proxy

23 80/ tcp open http webcam 7 httpd

24 110/ tcp open pop3 Tobit David . fx pop3d

25 111/ tcp open tcpwrapped

26 143/ tcp open imap Tobit David . fx imapd 12 .00 a (0216)

27 Warning : OSScan r e s u l t s may be un r e l i a b l e because we could not

f i nd at l e a s t 1 open and 1 c l o s ed port

28 Aggres s ive OS gue s s e s : QEMU user mode network gateway (95%) ,

VxWorks (88%) , De l l 1815dn p r i n t e r (88%) , Xerox WorkCentre
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4150 p r i n t e r (88%) , Sl ingmedia S l ingbox AV TV over IP gateway

(87%) , Bay Networks BayStack 450 switch ( so f tware ve r s i on

3 . 1 . 0 . 2 2 ) (87%) , Bay Networks BayStack 450 switch ( so f tware

ve r s i on 4 . 2 . 0 . 1 6 ) (87%) , Samsung CLP−310N or CLX−3175RW, or

Xerox Phaser 6110 p r i n t e r (87%) , Tyco 24 Port SNMP Managed

Switch (87%) , Cabletron ELS100−24TXM Switch or Icom IC−7800

rad io t r a n s c e i v e r (86%)

29 No exact OS matches f o r host ( t e s t c ond i t i on s non−i d e a l ) .

30 Se rv i c e In f o : OS: Windows ; CPE: cpe : / o : m i c r o so f t : windows

31

32 OS and Se rv i c e d e t e c t i on performed . Please r epor t any i n c o r r e c t

r e s u l t s at http ://nmap . org / submit/ .

33 Nmap done : 1 IP address (1 host up) scanned in 35 .31 seconds

34 Dmitry : 88 . 208 . 159 . 253

35 Deepmagic In format ion Gathering Tool

36 ”There be some deep magic going on”

37

38 HostIP : 8 8 . 2 0 8 . 1 5 9 . 2 5 3

39 HostName : ads l−f i xed −88−208−159−253. he l iweb . de

40

41 Gathered In i c−whois in fo rmat ion f o r ads l−f i xed −88−208−159−253.

he l iweb . de

42 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
43 Domain : ads l−f i xed −88−208−159−253. he l iweb . de

44 Status : i n v a l i d

45

46 Gathered Subdomain in fo rmat ion f o r ads l−f i xed −88−208−159−253.

he l iweb . de

47 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
48 Search ing Google . com : 8 0 . . .

49 Search ing A l t av i s t a . com : 8 0 . . .

50 Found 0 po s s i b l e subdomain ( s ) f o r host ads l−f i xed −88−208−159−253.

he l iweb . de , Searched 0 pages conta in ing 0 r e s u l t s

51

52 Gathered TCP Port in fo rmat ion f o r 88 . 208 . 159 . 253

53 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
54

55 Port State

56

57 25/ tcp open

58 80/ tcp open

59 110/ tcp open

60 111/ tcp open

61 112/ tcp open

62 143/ tcp open
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63

64 Portscan Fin i shed : Scanned 150 ports , 0 por t s were in s t a t e

c l o s ed

65 Al l scans completed , e x i t i n g

66

67 Fim

Nesta secção da aplicação vamos obter vários tipos de informações, sendo elas

informações geográficas do IP e informações relativas à máquina associada ao IP.

Relativamente ao tempo de duração desta etapa, este irá depender de acordo com o

dispositivo alvo pelo facto de que será realizado um Port Scan, um processo que leva

sempre alguns momentos a completar. Neste caso em concreto, o tempo demorado

não chegou a um minuto. Através das informações recolhidas, pode-se verificar

que o dispositivo está localizado na Alemanha, na cidade de Hamm. É também

posśıvel verificar as coordenadas da posição do dispositivo, coordenadas essas que

são utilizadas para posicionar o dispositivo no Google Maps através do ficheiro

KML que é gerado e enviado pela aplicação. As coordenadas, bem como outro

tipo de informação relativa ao IP, estão dependentes da biblioteca pygeoip. Pode

haver alguns casos em que a posição fornecida não corresponda à correcta. Ainda

relativamente à posição geográfica do dispositivo, a aplicação envia automaticamente

para um servidor FTP o ficheiro KML por ela gerado para que este possa ser aberto

pelo Google Maps e visualizado pelo utilizador, como mostra a Figura 5.4.

Figura 5.4: Posição geográfica do IP
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De seguida foi realizado um Por Scan ao dispositivo, recorrendo à aplicação

Nmap. O retorno desta aplicação será uma informação mais voltada para o tipo de

dispositivo alvo. Verifica-se que este tem vários portos abertos:

• 25/tcp open smtp MAILsweeper SMTP proxy O porto destinado ao

protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) está aberto, logo pode deduzir-

se que o dispositivo tem algum serviço de email associado.

• 80/tcp open http webcam 7 httpd O porto 80 destinado a comunicações

através do protocolo HTTP está aberto, possibilitando assim uma conexão

directa ao dispositivo. Neste exemplo, através desta ligação, verificou-se o

resultado em tempo real do que o dispositivo estava a filmar.

• 110/tcp open pop3 Tobit David.fx pop3d Porto destinado ao protocolo

POP3, sendo um protocolo utilizado no acesso remoto a uma caixa de correio

electrónico.

• 111/tcp open tcpwrapped Com esta informação, pode-se verificar que o

dispositivo é baseado nas arquitecturas Unix e Linux. Com a informação de

retorno “tcpwrapped“ é posśıvel verificar que o mecanismo de protecção as-

sociado ao dispositivo não protege portos, mas sim programas. Isto significa

que este tipo de resposta num determinado porto corresponde a um serviço

dispońıvel. [90] Se existe um programa, logo é posśıvel haver vulnerabilidades

neste. Se existem vulnerabilidades logo vão existir exploits para explorar es-

tas vulnerabilidades. Em administração de sistemas Unix/Linux verifica-se

constantemente o estado dos portos 111, para que neste tipo de casos não se-

jam reveladas informações que ponham em causa o normal funcionamento do

sistema. [91]

• 143/tcp open imap Tobit David.fx imapd 12.00a (0216) Porto desti-

nado ao protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol).

Relativamente ao tipo de Sistema Operativo do dispositivo alvo, a aplicação

Nmap não consegui retornar uma informação precisa. Para este tipo de informações,

utiliza-se a opção -O no Nmap. Esta opção vai retornar qual o sistema operativo

do dispositivo alvo, o que normalmente acontece com computadores com Windows,

Mac OS ou Linux. Tratando-se de uma câmara de vigilância, tal informação não é

retornada. Salienta-se que com a restante informação que foi fornecida, consegue-se

verificar à mesma qual o tipo de dispositivo alvo.
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A ultima aplicação a ser utilizada foi o Dmitry. Tal como no exemplo anterior,

optou-se por adicionar mais uma aplicação pelo facto de que pode sempre haver

algum tipo de informação que escape numa determinada aplicação, o que se verificou

neste exemplo. Esta última aplicação encontrou outro porto aberto (porto 112) que

não estava referenciado nos resultados do Nmap. Este porto está associado a um

serviço de transmissão de dados denominado de mcidas - McIDAS Data Transmission

Protocol. [92] Ao realizar-se uma pesquisa por este serviço, verifica-se que este está

associado a um conjunto de pacotes de software vocacionados para dados geof́ısicos,

tais como imagens de satélite e radares. [93]

5.5 Problemas de Implementação

A seguinte secção, lista e descreve os problemas com a implementação da aplicação

e fornece detalhes adicionais sobre o seu funcionamento.

• Iniciar a Aplicação: Como referido ao longo deste trabalho, o objectivo

desta aplicação é o de facilitar determinadas etapas e processos num Teste

de Penetração, evitando que o utilizados tenha que recorrer à consola para

executar os vários scripts e aplicações utilizadas. É sempre complicado para

um utilizador comum utilizar a consola, ou determinado tipo de comandos de

forma a executar determinadas funções. No entanto, para executar a aplicação

aqui desenvolvida, é necessário recorrer à consola. Para executar a aplicação há

que digitar na consola, e dentro da directoria da aplicação, o seguinte comando:

python app.py. É necessário recorrer à consola nesta fase da aplicação pelo

facto de que os resultados vão ser mostrados nela.

• Bibliotecas: Para que a aplicação execute as suas funções como esperado,

esta necessita de algumas bibliotecas instaladas no sistema. Tais bibliotecas

tiveram que ser instaladas ao longo da criação da aplicação, o que pode ser um

processo lento e entediante pelo facto de ser necessário encontrar as bibliotecas

pretendidas e executar comandos para as instalar no sistema. As bibliotecas

utilizadas já aqui foram focadas.
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5.6 Conclusão

Esta aplicação, bem como toda a ideia de prototipo, vem ajudar a facilitar proces-

sos num Teste de Penetração. O objectivo será sempre uma aplicação escalável, na

medida em que se poderá progredir para as outras etapas da metodologia de teste

e adicionar novas aplicações e novos scripts aos já existentes. Trata-se também de

uma aplicação que facilite os processos oferecidos, no entanto o que pode dificultar

um pouco o começo da aplicação para o utilizador comum será iniciar esta por meio

de um comando inserido na consola. Esse foi um dos problemas de implementação

para o utilizador referido anteriormente. Relativamente ao outro problema, sendo

este as bibliotecas utilizadas, consegue-se resolver pelo facto da aplicação ter sido

desenvolvida numa máquina virtual que foi previamente preparada para correr a

aplicação sem ser necessário voltar a instalar as bibliotecas. Esta opção permite que

seja mais fácil partilhar a aplicação através de uma máquina virtual Linux previa-

mente preparada. Salienta-se ainda o facto de que o desempenho desta aplicação a

correr numa máquina virtual é bastante positivo, não havendo sub-carga no proces-

samento nem na memória utilizada.

Os resultados obtidos através da aplicação foram os esperados. Na pesquisa de

informações destinada a pessoas ou instituições, como referido anteriormente, é uti-

lizada uma API do Google para Python que não substitui o motor de busca em

questão. Para uma recolha de informação mais vasta, deve-se completar com uma

pesquisa no próprio website Google. No entanto, os resultados obtidos nesta primeira

etapa da aplicação são veŕıdicos e correspondem ao pretendido. Nas restantes eta-

pas da aplicação, os resultados obtidos são de tal forma interessantes e importantes

que estes são sempre utilizados ao longo da aplicação, e em caso de se avançar para

as outras etapas de um Teste de Penetração a um dos dispositivos encontrados, foi

recolhida muita informação necessária para o sucesso do teste.
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Conclusões

6.1 Conclusão

Este tema, Testes de Penetração, é um domı́nio da Informática relativamente re-

cente. Recente pelo facto de que até há bem pouco tempo se começou a assistir à

grande proliferação dos Hackers e dos Cibercriminosos. Há poucos anos atrás, poucos

eram aqueles que conheciam a palavra Hacker, Cibercrime, ou até mesmo o que é

um ataque DoS. Este novo cenário de criminalidade e realidade no ciberespaço, veio

fazer com que se começasse a desenvolver e investigar este novo paradigma. Então

recentemente e ao longo dos últimos anos, várias instituições e peritos têm estudado

uma forma de prevenir a existência de falhas de segurança que permitam este tipo

de criminalidade. Os Testes de Penetração a sistemas informáticos são o processo

de maior importância que permitem avaliar toda a segurança do mesmo, tendo que

ser realizados de forma eficaz e por quem saiba o que está a fazer. Este ponto é de

extrema importância pelo facto de que não se pode colocar todo um sistema para

avaliação nas mãos de uma pessoa que não saiba o que vai fazer, mas também de

uma pessoa que não seja de confiança, correndo o risco deste tirar proveito de forma

maliciosa de toda a informação que irá obter durante o teste. Como referido, a

idoneidade e a ética são dois pontos fulcrais na personalidade de quem realiza os

Testes de Penetração.

Para realizar os testes, vários peritos na matéria e várias instituições têm apre-

sentado ao longo dos anos, os seus Standards e as suas recomendações de processos

e etapas para Testes de Penetração. Ainda não existe um único padrão reconhecido,

certificado e recomendado em que se possa dizer que é este o padrão para realizar

um Teste de Penetração. Existem sim vários padrões que abordam o tema de várias
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formas, sendo alguns deles certificados e outros apenas reconhecidos pela comu-

nidade. De todos, aquele que está mais perto do pretendido é o já referido PTES -

Penetration Testing Execution Standard. Este Standard aproxima-se e foca o que se

pretende durante um Teste de Penetração, pensar e agir como um Hacker utilizando

as mesmas ferramentas que este. Claro está que neste Standard são apresentadas

outras abordagens, como os contratos, mas também de salientar que são apresen-

tadas as ferramentas a utilizar, ferramentas estas que são as mesmas que os Hackers

maliciosos usam nas suas actividades iĺıcitas.

Há a ideia de que os Testes de Penetração têm que ser automatizados pelo facto de

ser um serviço de extrema importância para as instituições, empresas e organizaçes,

e que deve ser acesśıvel a todos, não havendo assim a necessidade de contratar

especialistas com conhecimento adequado para realizar os testes, poupando assim

recursos e tempo. O objectivo desta dissertação foi criar um sistema automático de

Testes de Penetração que executasse várias aplicações pré-definidas e preparadas.

De outras abordagens estudadas durante o Estado da Arte sobre o tema, aqui a

diferença destaca-se no facto do sistema apresentado executar aplicações que estão

instaladas de origem no sistema operativo Kali Linux, aplicações e ferramentas essas

que são as utilizadas pelos Hackers. Se se pretende pensar e agir como eles, há que

utilizar todos os processos e mecanismos que estes utilizam. No entanto, ao longo do

estudo do Estado da Arte sobre a temática, a conclusão a que se chega é que começa

a existir algumas plataformas e sistemas que automatizam os Testes de Penetração

com o objectivo de facilitar o processo. Facto é que ainda são poucos os sistemas

deste tipo, e a maioria realiza o teste apenas no interior da rede ou sistema, não do

exterior destes.

O principal objectivo da aplicação desenvolvida ao longo desta dissertação é fa-

cilitar processos de Recolha de Informação e Scanning através de uma aplicação com

ambiente gráfico para que pessoas que não se sintam à vontade com comandos nem

scripts, ou até mesmo criá-los, tenham aqui uma ferramenta feita para esse efeito.

A função da Engenharia é sempre encontrar soluções e no contexto deste mestrado

apresentou-se então este protótipo escalável de uma aplicação que poderá ser sempre

feita à medida do pretendido. Mesmo até para profissionais de segurança experientes

que pretendam automatizar certo tipo de processos, esta abordagem é correcta na

medida em que durante um teste se pode correr esta ferramenta enquanto se de-

senvolvem outras actividades. Esta é uma abordagem defendida por vários autores

de livros sobre a temática Testes de Penetração, utilizados em bibliografia ao longo
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desta dissertação.

6.2 Trabalho Futuro

Com o propósito de apresentar e estudar um sistema automático de Testes de Pene-

tração, e simultaneamente contribuir para a sua divulgação junto das comunidades

especializadas nos Testes de Penetração, foram identificadas novas oportunidades de

trabalho que permitem reforçar e pôr em prática um sistema completo que realize

Testes de Penetração baseados num dos Standards apresentados.

A ferramenta desenvolvida para esta dissertação, como já referido, é escalável

pelo facto de se poder adicionar outras ferramentas e outros scripts ao que já está

desenvolvido. No entanto, um dos objectivos a desenvolver futuramente será au-

tomatizar as outras etapas que não são abrangidas pela aplicação, nomeadamente a

Análise de Vulnerabilidades e a Exploração das mesmas. Salienta-se o facto de uti-

lizar como referência um dos Standards referidos, como por exemplo o PTES, visto

existirem ferramentas de código aberto que podem ser utilizadas para este sistema.

De acordo com a aplicação desenvolvida, pretende-se futuramente adequar a

aplicação de forma a que esta possa superar os problemas de implementação. Com

isto, pretende-se que a aplicação seja executada sem recorrer a comandos nem mesmo

à consola, de forma a que o utilizador execute apenas um ficheiro executável para

abrir a janela onde terá tudo o que pretende, incluindo o retorno que é mostrado na

consola.

145





Bibliografia

[1] B. A. Forouzan, TCP/IP Protocol Suite. The McGraw-Hill Companies, Inc.,
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[62] [Online]. Dispońıvel: http://www.pentest-standard.org/index.php/PTES

Technical Guidelines (citado na pág. 62)
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[89] [Online]. Dispońıvel: http://code.google.com/p/simplekml/ (citado na pág. 123)
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