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RESUMO

Como crescimento da internet a segurança foi um ponto importante que as empresas

tiveram que se preocupar, porque as vulnerabilidades foram surgindo e o perigo de

ser alvo de um ataque aumentou cada vez mais. As empresas começaram a investir

em segurança para não perder suas informações confidenciais. As maiorias das

pessoas pensam que os hackers são aqueles que sempre estão procurando algumas

informações importantes que poderá comprometer uma empresa, pelo contrário,

como existem os hackers que querem roubar, existem os que estão preocupados em

protegê-las. Empresas estão procurando os próprios hackers para proteger seus dados.

Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar que, cada dia que passa, a

segurança de dados torna-se mais importante para as empresas, e ainda propor

algumas práticas para reduzir o impacto de uma invasão em servidores. Em relação

aos aspectos teóricos, são apresentados conceitos de segurança, hacker, motivos de

invasão, tipos de invasão, além das medidas de prevenir contra as invasões. O estudo

de caso realizado mostra que ferramenta de invasão pode causar problemas a

servidores de rede. Alguns sistemas operacionais serão testados com o uso de uma

ferramenta de invasão, e com base no comportamento destes sistemas operacionais,

durante o ataque, foi desenvolvida uma proposta para minimizar os danos causados.

O trabalho mostra ainda a técnica de invasão que deixou o site Yahoo fora do ar, os

prejuízos causados, os métodos de defesa que o Yahoo utilizava, entre outras.
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1 INTRODUÇÃO

Os problemas com a segurança já existiam antes da popularização da Internet,

mas juntamente com o crescimento dela houve o crescimento da disponibilização de

serviços, da conexão de servidores e micros e das vulnerabilidades. Para uma

empresa manter seus dados seguros é necessário investir nas melhores formas de

segurança, porque os hackers estão sempre procurando aprimorar suas técnicas de

invasão.

Devido à popularização da internet, empresas sempre devem ter um pouco

mais de atenção para a parte de segurança, porque o número de acesso aumenta cada

dia que passa, e também o risco de perder alguma informação confidencial da

empresa.

A segurança esta relacionada à necessidade de proteção de dados

confidenciais, devido aos riscos e ameaças que uma empresa tem de sofre uma

invasão, para uma empresa manter-se segura em redes, iniciando por uma boa política

de segurança que pode ser implementada coma utilização de vários mecanismos de

segurança, que será mais detalhado no capítulo 2.

As empresas devem se Ter uma preocupação com os hackers, porque existem

vários tipos de hackers, desde os que querem aproveitar ao máximo as informações

recolhidas para fazer um dano muito grande nas empresas e os que estão somente se

divertindo na internet. Para obterem informações confidenciais, existem as formas de

invasão que podem destruir a rede de uma determinada empresa. E como tem as

formas de invasão, existem também as medidas de detectar uma invasão e as formas
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de prevenir contra tal invasão. Para Ter uma noção do hackers e suas formas de

invasão e os meios de proteção, será abordado no capítulo 3.

Com o grande aumento das invasões, será mostrado um estudo de caso onde

foi utilizada uma ferramenta para fazer uma invasão em alguns sistemas operacionais,

mostrando qual o desempenho da máquina antes de sofrer uma invasão e o seu

desempenho após a invasão ter começado. Durante a invasão será desenvolvida uma

proposta para minimizar os danos causados pela mesma. Um exemplo de um site que

sofreu uma invasão, mostrando como o ataque foi desenvolvido, os prejuízos

causados pelo próprio, medidas para poder minimizar os efeitos deste. Algumas

falhas do sistema e algum método de proteção que o site utilizava que será mostrado

no capítulo 4.
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2 SEGURANÇA EM REDES

O termo segurança tem como significado, minimizar a vulnerabilidade de

bens, qualquer coisa de valor. A segurança está relacionada à necessidade de proteção

de acesso ou manipulação de informações confidenciais de elementos não autorizados

e das possíveis ameaças e riscos de invasões.

Neste caso constituem alguns pontos importantes para a segurança em redes

[3].

ü  Política de segurança, necessidade de segurança na organização.

ü  Criptografia, segurança no envio de dados, já que os dados criptografados são

difíceis de ser quebrados.

ü  Firewall, determina se uma informação será enviada ou permitida.

ü  Hackers, técnicas de ataques, com os conceitos de hackers pode-se ter ma

idéia de como eles agem.

ü  

Técnicas de proteção de ataques, através delas pode se ter uma idéia de qual a

melhor técnica de proteção a um determinado ataque.

Atualmente as empresas têm se preocupado muito com a segurança de suas

informações, portanto quanto mais se estiver informado sobre a segurança da
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empresa, melhor.

2.1 Política de segurança

Política de segurança é baseada em um conjunto de leis, regras e práticas que

regulam como uma organização gerencia, protege e distribui suas informações,

definindo o que é e o que não é permitido em termos de segurança, durante a

operação de um dado sistema.

Um dado sistema é seguro em relação a uma política de segurança, se garantir

o cumprimento das leis, regras e práticas definida nessa política.

Uma organização sem uma política de segurança fica inviabilizada de ter uma

boa segurança, devendo seguir normas e regras regulamentadas através da política de

segurança, as quais permitem uma boa implantação.

Uma política de segurança deve incluir regras de segurança detalhadas, que

definem como as organizações devem ser manipuladas durante seu ciclo de vida.

A política de segurança pode conter regras de dois tipos [8]:

ü  Política de segurança baseada em regras: Em um sistema de segurança os

dados ou recursos devem se marcados indicando seu nível de sensibilidade.

ü  Política de segurança baseada na entidade: A base desse tipo de segurança é

que indivíduo pode especificar os tipos de acessos que outros indivíduos podem ter as

informações, tendo como objetivo permitir a implementação de um esquema de

controle de acesso que possibilite especificar o que cada indivíduo pode fazer.

A política de segurança define o que o usuário pode e as que não pode

realizar, se pode realizar uma ação ou em caso de estar realizando estará violando as
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normas da política de segurança.

2.2 criptografia

Com a necessidade de enviar informações através de meios não confiáveis,

surgiu a criptografia, que é um método que modifica o texto original, gerando texto

criptografado, ou seja, escrever textos com códigos conhecidos apenas para os

interessados em garantir que intrusos não irão interceptar o fluxo de dados para a

leitura ou modificá-los para roubar alguma informação importante.

Sempre que um intruso descobrir o método utilizado seria necessário

substituir o método de criptografia. Um bom método de criptografia deve garantir que

seja impossível ou muito difícil que um intruso recupere um texto criptografado a

partir do seu conhecimento e o valor das chaves. A confidencialidade do texto

enviado é garantida enquanto as chaves mantiverem-se secretas.

Alguns tipos de criptografia são usados atualmente [10], [5]:

ü  Criptografia com chave secreta: Este método consiste em substituir as letras

da mensagem transmitida pela terceira letra após sua posição no alfabeto, (sendo o a,

sucessor de z). Esse método seria generalizado se substituir às letras pelas n-ésima

letra após sua posição no alfabeto.

ü  Criptografia com chave pública: Este método consiste na utilização de chaves

distintas para uma codificação (E) e outra para decodificação (D), escolhida de forma

que a derivação a ir de E seja, impossível ou muito difícil de ser realizada,

respeitando esta condição, não há razão para não tornar a chave (E) pública,

simplificando bastante a tarefa de gerenciamento de chaves. Os métodos que exibem

tal característica são denominados assimétricos ou baseados em chave pública.
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2.3 Firewall

Firewall é usado para aumentar a segurança de redes ligadas à internet, ou

seja, um conjunto de componentes colocados entre duas redes que coletivamente

implementam uma barreira de segurança, que possui algumas propriedades [3]:

ü  Todo tráfego de dentro para fora e vice-versa passa pelo Firewall.

ü  Somente tráfego autorizado pela política de segurança pode atravessar o

Firewall.

ü  O Firewall deve ser à prova de violações.

Firewall tem como idéia básica, monitorar constantemente as atividades de

rede através da análise do tráfego IP, e, a partir de uma série de regras, decide se o

tráfego será permitido ou não.

Um Firewall consiste em alguns componentes [3]:

ü  Os filtros screes: Bloqueiam transmissões de alguns tráfegos.

ü  Gateway: Uma máquina ou um conjunto de máquinas conectadas por um

segmento fornecendo serviços de retransmissão.

ü  Filtro colocado na saída: Usado para proteger o gateway dos ataques externos.

O principal objetivo de um Firewall é defender a organização de ataques

externos, podendo ser utilizado pelos usuários internos, para o uso de recursos
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externos, porém um Firewall não protege contra usuários internos[21].

Os Firewalls são classificados em três categorias principais [8]:

ü  Filtros de pacote: Utilizam endereços de IP de origem e destino e as portas

UDP(User Datagram Protocol) e TCP(Transmissão Control Protocol) que são

necessárias pra tomar as decisões de controle de acesso.

ü  Gateway de aplicação: Atuam no nível de aplicação, ao invés de basear-se em

um mecanismo geral.

ü  Gateway de circuitos: O gateway de circuitos atua como intermediário de

conexões TCP, funcionando como proxy TCP.

ü  Um Firewall pode ser configurado mais rigorosamente de acordo com as

necessidades da rede, sendo assim um Firewall mal configurado pode ser uma grande

dor de cabeça para o usuário legítimo.

Existem várias formas de construir um Firewall. Apenas um filtro de pacotes

implementados em uma máquina com duas placas de rede, verificando origem e

destino dos pacotes, não aceitando conexões de determinadas máquinas, ou de

algumas máquinas ou apenas de determinados serviços. Um Firewall será inútil se

existir outras entradas pela rede.

Os Firewalls mais usados são iptable e ipachains, implementações em linux,

existem outras implementações disponíveis na internet.

2.4 Conclusão

Para se ter uma segurança é preciso estar ciente dos conceitos básicos de

segurança em redes. Com uma boa política de segurança pode-se conseguir uma

segurança satisfatória para uma determinada organização e alguns mecanismos de

segurança.
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Atualmente, com a freqüência de invasões na internet as pessoas estão

procurando saber sobre os famosos hackers, quais tipos de hackers existem, quais as

motivações para invadir algum sistema, quais os tipos de invasões e métodos de

proteção que será abrangido no próximo capítulo.
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3 HACKERS, TIPOS DE ATAQUES E METÓDOS DE PROTEÇÃO

Primeiramente o termo hacker era qualquer pessoa que fosse especialista em

alguma área, qualquer ‘fera’ em algum assunto era determinado hacker.

Algumas pessoas pesam que para ser hacker é preciso ser gênio em

programação, isto é verdade, quanto mais se souber, quanto mais conhecimento se

ter, melhor. Mais o essencial é saber sobre o sistema operacional UNIX, ele é o

sistema mais usado nos servidores de internet.

Os hackers não podem ser classificados como criminosos indesejáveis porque

alguns desempenham a função semelhante ao da evolução da natureza para o

software, descobrindo as falhas de segurança no software, até como reparar estas

falhas. Deve-se chamar de hackers éticos, existem muitos softwares ruins precisando

de hackers éticos, ou seja, hackers honestos que preocupam em ajudar as pessoas e

não destruí-las.

3.1 O que é hacker?

Não existem definições exatas ou outros termos como geek ou nerd. O

primeiro a receberem referência de hackers eram aquelas pessoas que fabricavam

móveis a machadadas. Apesar dos primeiros a merecerem os apelidos seriam os

pioneiros prestigiosos do MIT ( Massachussets Institute of Technology ), os loucos

por informática, que viravam noites na frente de um computador Tx-O no início da

década.

Existem algumas acepções confiáveis a que convém apelar para Jargon File

deEric C. Raymond. Definem hacker de várias formas[22]:
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ü  Aqueles que tem o prazer de explorar programas e sistemas e sabe aproveitar

o máximo das informações, diferente da maioria que preferem conhecer as partes

imprescindíveis.

ü  Quem tem o prazer e aprecia o hacker.

ü  Especialista em um programa, ou especialmente na operação de um dado

programa(ex: hacker de LINUX).

ü  Quem tem prazer do desafio intelectual de superar os problemas de uma forma

criativa.

ü  Pessoas más que tentam descobrir algumas informações secretas, daí vem

password hacker e network hacker. Neste caso deve-se utilizar a palavra cracker.

3.1.1 Outros interesses e coisas que eles detestam e evitam

Os hackers também têm seus hobbies sempre relacionados à cultura, músicas,

medievalismo, ficção cientifica, xadrez, jogos de guerra e jogos intelectuais de todos

os tipos. Os hackers também têm as coisas que eles evitam ou que detestam: IBM

mainframes, Smurfs, duendes e outras gracinhas. Música fácil de ouvir,

desonestidade, incompetência, entre outras.

3.2 Tipos de hackers

Os hackers invadem em benefícios próprios. São aqueles que invadem tudo e

não destroem nada, muitas das vezes por diversão e para terem conhecimento de

algum sistema. Por terem estas características, diferem dos outros tipos de hackers

como, por exemplo [7] [11] [12]:
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ü  Samurai: Hacker que crakeia para desvendar alguma falha de segurança, que

investigam o direito de privacidade, e estes menosprezam os crackers por serem

vândalos de informáticas, que estão interessados em destruir os sistemas das

empresas.

ü  Sneaker: Tem quase a função do samurai, só que o sneaker é contratado para

desvendar as falhas de segurança de um sistema pelas próprias empresas e intuições,

a fim de aperfeiçoar os mesmos.

ü  Cracker: O cracker tem o conhecimento tanto quanto o hacker, mas para ele

não basta invadir, quebrar uma senha, descobrir falhas, roubar dinheiro, informações

importantes, e sim, deixar um aviso que ele esteve lá, destruindo partes do sistema ou

deixando avisos mal-criados. Também são conhecidos com crackers aqueles que

alteram suas características adicionando ou retirando opções bem visto como

pirataria.

ü  Phreaker: Phreaker é o hacker especializado em telefonia. Suas principais

atividades são as ligações gratuitas tanto locais quanto interurbanas e internacionais,

reprogramação de centrais de escutas. Tendo como exemplo, uma de suas atuações:

Toda vez em que um dado telefone tocar, o hacker é avisado, podendo assim ouvir a

conversa sem uma prévia autorização. O phreaker com os seus conhecimentos é

essencial na busca de informações que seriam muito úteis na mão de um mal-

intencionado. Além de permitir um ataque a um sistema tem acesso a provedores

internacionais, e suas técnicas permitem não só ficar invisível durante um

rastreamento como inventar que o culpado da ligação fraudada fique com a conta para

pagar.

ü  Carders: Os carders são aqueles que fazem compras de cartões de crédito, ou

seja, aqueles que tem grande facilidade de fazer compras pela internet. Os carders

pegam os arquivos de CC (Credit Card) e distribuem IRC (International Relay Chat),
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torna-se mais difícil achar os crackers que usaram os cartões, cada carder vai usar o

cartão em lugares diferentes pelo mundo.

ü  Hackers vândalos: Geralmente são os adolescentes com pouco conhecimento

em informática e sem ética. Eles se divertem pichando ou indisponibilizando sites

aproveitando a dificuldade em que a lei tem em puní-lo. Os hackers vândalos são

pegos freqüentemente, pois sua principal fraqueza é contar vantagens em seus

ataques.

ü  Hackers criminosos: São os hackers que tem interesse financeiro, geralmente

são pessoas adultas com perfil criminoso, no mínimo estelionatário. Eles têm um

conhecimento de hackers de bom a ótimo, capaz de criar suas próprias ferramentas de

ataque. E podem agir por conta própria, procurando empresas com sistemas frágeis

para ter um retorno financeiro.

Existem termos relacionados a hackers, ou seja, querem se tornar hackers,

como, por exemplo, lamers, são aqueles que estudam sobre hackers, wannabe, são

aqueles que aprendeu algum truque de hacking, arackers, são aqueles que se passam

por hacker conhecido como hackers-de-araque.

3.3 Éticas de hackers

Todos os hackers têm seu código de ética. São as regras que serão seguidas

durante uma invasão. Os verdadeiros hackers têm ações diferentes do lamners que

espalham vírus pelos computadores afim de destruí-los, ou invadir sistemas para

roubar dinheiro e nunca para avisar alguém de uma falha na segurança do sistema.
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Segue algumas regras são seguidas pelos verdadeiros hackers, os próprios se

identificam [4]:

ü  Nunca destrua ou apague arquivos intencionalmente de um computador que

invadiu.

ü  O sistema que invadir, trate como se fosse seu próprio computador.

ü  Todas as falhas de segurança que encontrar em um sistema notifique aos

administradores.

ü  Nunca invadir algum sistema para roubar dinheiro.

ü  Nunca invadir um sistema para roubar informações.

ü  Nunca distribua ou arquive softwares pirateados.

ü  Nunca corra risco. Saiba de sua habilidade e de seus limites.

ü  Esteja sempre disposto em compartilhar seu conhecimento.

ü  Tenha sempre humildade, respeite que esta aprendendo.

ü  Nuca invadir sistemas por curiosidade ou aprendizado.

3.4 Hacker ético
Os hackers estão sempre buscando explorar o potencial, onde o mercado fez

surgir um profissional de segurança, a verdadeira origem e identidade deste novo

funcionário o hacker ético.

Quem melhor poderia conhecer as ameaças futuras e os furos de segurança?

Quem saberia se antecipar às novidades tecnológicas? São perguntas que ex-hackers

saberiam nos responder.
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3.5 Motivações de hacker

Há muito tempo ouve-se falar que adolescentes passam noites invadindo

sistemas de computadores, quase não vê falar nos famosos hackers. Um dos motivos

que os adolescentes ficam famosos é pela sua captura porque tem pouco

conhecimento para se manter ocultos por muito tempo. Por onde passam, deixam

rastos, pela sua inexperiência ou porque não tem motivos para se esconderem.

Por outro lado, estão os hackers que não estão de brincadeira e muito mais

difícil capturar um deles, que tem toda experiência para ficar oculto por muito tempo.

Independente dos hackers as motivações de invasão são muitas distintas e podem se

dividir em categorias [13]:

ü  Espionagem industrial: São as empresa que contratam os hackers para

invadirem os sistemas de outras empresas concorrentes para descobrir planos ou até

mesmo roubarem programas.

ü  Proveito próprio: Quando os hackers invadem sistemas para roubarem

alguma coisa, dinheiro, fazer alguma transferência, cancelar dívidas, qualquer ação

que seja para seu beneficio.

ü  Inexperiência: Algumas invasões podem ocorrer por ignorância, um

funcionário acessar sua conta da empresa de sua casa dependendo da política de

segurança da empresa pode considerar como uma invasão, mesmo que o funcionário

pense que não lhe traga problemas, funcionários que não tem experiência invadem os

sistemas sem saber da conseqüência que pode trazer.

ü  Vingança: Se não cortar o acesso de um ex-funcionário, assim que ele deixar

a empresa, ele poderá causar vários problemas na empresa, ou um parceiro de

pesquisas acessar mais do que deve na quebra de contrato.
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ü  Status ou necessidade de moderação: Diante de uma invasão, será muito

difícil para o invasor ganhar status diante dos colegas, na empresa. Isto acabara em

uma competição, cada um querendo mostrar superioridade.

ü  Curiosidades e Aprendizado: Os hackers invadem sistemas pra aprender

como eles funcionam ou para testar níveis de segurança, geralmente estes ataques não

comprometem os sistemas que foram invadidos.

ü  Busca de Aventuras: Quando os hackers tentam invadir os sistemas

importantes com o nível de segurança elevado, sentem motivados pelo desafio e

perigo de ser pego, sempre procurando alguma coisa nova que lhe traga mais

aventuras.

ü  Maldade: Alguns hackers invadem para destruir, porque têm o prazer de ver a

ruína das outras pessoas. Dificilmente são pegos e se sentem orgulhosos de seus atos.

As atualizações têm que ser constantes, porque os hackers nunca vão parar de

invadir os sistemas a procura de falhas. É preciso ter alguém dedicado a este assunto,

tanto quanto um hacker se dedica nas suas tentativas de invasão.

3.6 Ataques, ameaças e problemas na rede.
Nos dias de hoje, nem todos os problemas que estão ligados à internet, às

invasões, à perca de dados e vírus, entre outros, estão relacionados a pessoas, de fora.

Os ataques têm diminuído porque cada dia que passa a segurança aumenta cada vez

mais e as empresas, também esta a procura das melhores formas de manter os dados

seguros.

Na maioria das vezes, empresas demitem funcionários que tem acesso

ilimitado dentro do sistema. O que se deve fazer é retirar o acesso total destes

funcionários antes destes virem a trazer qualquer problema para a empresa.

Os percentuais com vírus, senhas e funcionários insatisfeitos assustam porque

vem aumentando cada vez mais [4]:
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ü  Problemas com senhas – 57% (problemas)

ü  Vírus – 75% (ataques)

ü  Hackers – 44% (ameaças)

ü  Funcionários insatisfeitos – 42% (ameaças).

ü  Destes destaca-se os causadores dos problemas nas empresas

ü  59% - Funcionários e problemas internos.

ü  41% - Fatores externos.

Estes problemas poderiam ser evitados se as empresas utilizarem regras de

acesso aos sistemas.

Pelo simples fato de estar conectado à internet leva uma grande possibilidade

de ataques à sua segurança. Existem várias formas de ameaças [15]:

ü  Redes Corporativas: Quando se disponibiliza serviços de internet em uma

rede corporativa, abre-se uma grande possibilidade de ter falhas nos sistemas de

segurança da empresa, dando oportunidade de estranhos invadirem os sistemas.

ü  Servidores: a alteração de servidores na internet pode ser mortal para as

empresas, quando um produto mudar sua especificação em algum servidor da web

pode fazer com que grande quantidades de negócios sejam perdidos.

ü  Transmissão: Em certas horas, não é preciso fazer uma invasão de servidores

ou redes, é melhor interceptar a transmissão de arquivos, senhas, mensagens pela

internet.
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ü  Interrompimento: Um servidor pode sofrer um ataque não tão violento.

Pode-se simplesmente fazer com que o servidor caia e que seus legítimos usuários

fiquem inacessíveis.

3.7 Tipos de ataques e métodos de proteção

Geralmente as invasões ocorrem por trojans (cavalo de tróia), que instalam no

computador no ambiente de serviço, fazendo um gerenciador remoto de redes.

Quanto às invasões, é melhor terem alguns aplicativos e se proteger contra as

invasões.

Hoje deve muito se preocupar com os ataques, sempre ficando ciente que,

pode ser invadido a qualquer momento, preocupando com as formas de ataques, para

garantir a sua segurança, com as técnicas de proteção contra invasões.

Tendo em mãos as ferramentas de detecção de intrusos, pode-se ficar mais

tranqüilo com os vírus, com suas senhas, com suas informações confidencias ou

proprietárias e com a configuração da máquina.

Os ataques podem ser intencionais ou acidentais, podendo ser ativos ou

passivos[6].

ü  Acidentais: São os ataques que não tem intenção, não foi planejado

anteriormente.

ü  Intencionais: São os ataques que tem intenção, foi planejado anteriormente.

ü  Passivos: São os ataques que não interferem na informação, no fluxo no canal

de escuta.

ü  Ativos: São os ataques que interferem no fluxo normal de informações

alterando o seu conteúdo, normalmente contra o intuito de alterar o sistema de

segurança de uma empresa.

Quanto mais protegido o computador, melhor. É mais difícil de sofrer um
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ataque. São diversos os tipos de ataque. A seguir serão, mostrados os ataques mais

comuns [6].

3.7.1 Vírus

O vírus é uma sequência de código que é inserida em uma sequência de outro

código executável, quando um código de um programa é executado, normalmente o

código do vírus é executado simultaneamente com o programa[6].

Os vírus geram cópias para serem inseridas em outros programas e não podem

ser considerados programas, porque ele nunca é executado sozinho sempre tem que

ter um programa hospedeiro para que seja executado junto com o mesmo.

Para os usuários, vírus é considerado qualquer programa que apague ou

atrapalhe a execução de outro programa. O vírus pode ser um programa altamente

sofisticado, tomando decisões e invadindo qualquer tipo de computador. Apresenta

um índice mínimo de mal-funcionamento.

Uma das principais características dos vírus é disseminação, e isso é possível

através de programas executáveis ou arquivos que têm códigos executáveis.

Uma das maneiras de proteger contra os vírus são os famosos antivírus. Sendo

a melhor forma de evitá-los nunca abrir um arquivo sem fazer a leitura completa por

um antivírus.

3.7.2 Cavalo de tróia

Cavalo de tróia ou trojans, são programas disfarçados que executam tarefas

malignas. Os mais conhecidos dos cavalos de tróia são: NO, netbus, back orifice e o

subseven. Existem cavalos de tróia destinados a roubar senhas e outros dados

sigilosos [23].

Os trojans não podem ser considerados vírus porque não têm a capacidade de
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replicar. São programas que ativam funções indesejáveis pelo usuário sem data e hora

definida.

Uma de suas funções é a captura de senhas e transmissão via modem para o

fabricante do programa.

Com o aparecimento dos Cookies agents ou applets os trojans voltaram a ser

um perigo considerável para as empresas.

O cavalo de tróia não deixa rasto na sua presença, ele não causa nenhum mal

detectável, pode ficar residente insuspeitável e pode ser programado para autodestruir

antes de ser detectado, e não pode propagar sem uma intervenção humana.

Um trojan começa a agir quando um programa começa a ser executado pelo

usuário e parece que o programa esta fazendo só o que o usuário pretende, mais ele

está executando outras funções determinada pelo trojan sem que o usuário saiba do

ocorrido.

Umas das maneiras de evitar um cavalo de tróia, é também ter instalado um

bom antivírus.

3.7.3 Spoofing
É o método que o hacker faz se passar por outro computador para invadir um,

sistema. Existem várias formas de spoofing [6]:

ü  Hardware adress: O endereço do hardware pode ser alterado numa fase

posterior permitindo que o spoofing seja realizado no endereço de origem. Este

ataque engana o destino quanto à proveniência da informação para que a garantia da

segurança seja efetuada ao nível de aplicação. Em determinadas situações, o spoofing

não é usado como fundamento para o funcionamento de um equipamento.

ü  ARP(Adress Resolution Protocol): Permitem realizar uma equivalência

entre os endereços de IP e os endereços de hardware. Quando um pacote encontra se

num endereço de IP é necessário que ele seja enviado num endereço de hardware

destino, podendo ocorrer as seguintes situações: O IP corresponde à rede local e o
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endereço de hardware de destino passa a ser a interface do destino. Caso contrário, o

endereço de hardware de destino passa a ser o da interface do roteador (gateway) da

rede local ou sub-rede.

ü  Rotas IP: São mantidas pelos roteadores. Com base nas informações eles

mantêm tabelas que permitem qual interface e para onde deve ser enviado um

determinado pacote. O roteador usado para trocas de tabelas é o RIP (Routing

Information Protocol). Se um roteador for um participante passivo do RIP, ou seja,

recebe somente um broadcast e atualiza as tabelas dinâmicas, basta que qualquer

computador as envie através da port 520. Existem algumas formas de evitar este tipo

de ataque: Estabelecer, sempre que possível, as rotas estatísticas; Nunca utilizar RIP

passivo; Utilizar um daemon de roteamento e quando for possível, configurar os

endereços de IP para as origens confiáveis de RIP, se o gateway for um computador.

3.7.3.1 Defesa ao Spoofing

Devido a grande popularização dos spoofing as pessoas procuram em uma

maneira de defender dos diversos tipos de ataques spoofing.

3.7.3.2 Defesa de ataques spoofing IP

A melhor defesa contra os spoofing e IP ( Internet Protocol ) é evitar a

utilização de endereço da origem da autenticação. Não existe razão para esta

autenticação porque existe criptografia adequada. Se as gerações de números de

seqüências TCP fossem fortalecidas em todos os sistemas, a criptografia passaria a

ser desnecessária.

Se tiver alguma razão para não criar autenticação criptográfica no nível de

sistema, existem medidas menos eficientes mais confiáveis.

Configurar a rede no roteador para rejeitar pacotes da internet, demanda a

origem de um endereço.
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Autorizando conexões externas do host, confiáveis, ative sessões de

criptografia no roteador.

Também pode-se detectar spoofing por meio de procedimento de registro de

log, fazer uma comparação entre conexões de host.

3.7.3.3 Defesa de ataques spoofing de ARP

Existem várias maneiras de destruir o spoofing ARP, mas, a mais eficiente, é

gravar em pedra seus mapeamentos de endereço.

Os sistemas operacionais têm recursos que tornam as entradas no cachê ARP

em “estáticas”, fazendo com que elas expirem há poucos minutos. Deste recurso

impede o spoofing ARP, mais exigirá a atualização do cachê manualmente toda vez

que o endereço de hardware mudar.

3.7.3.4 Defesa de ataques spoofing DNS( Domain Name System )

O spoofing DNS é mais fácil de detectar. Se algum dos servidores não estiver

correspondendo é necessário fazer uma consulta seqüencial dos outros servidores de

DNS com autoridade na rede. Se o servidor estiver comprometido a algum tempo,

imediatamente este sofreu um spoofing. Tal consulta não será eficiente se o servidor

tiver sofrido um spoofing.

Existem outras técnicas de destruir spoofing DNS, que incluem esquemas de

DNS inverso, referidos como testes de seus encaminhamentos, fazendo com que o

serviço reconcilie a pesquisa direta com a pesquisa inversa, mas esta técnica tem um

valor limitado.

3.7.4 Sniffers

Os sniffings são programas que verificam o tráfego na rede, são úteis para o

gerenciamento de rede e, nas mãos dos hackers, são bons para roubarem senhas e

informações sigilosas[24].
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O sniffing é uma invasão passiva, na qual uma máquina diferente do destino

pretende ter informações que se percorrem na rede, é um ataque muito difícil de ser

detectado. Contudo o sniffing não pode ser considerado um ataque porque são usados

para diagnosticar problemas na rede de uma empresa.

3.7.4.1 Como se faz um sniffing?

Como ethernet, todas as interfaces de rede têm acesso à informação que passa

num determinado segmento, recebendo todos os pacotes que as outras interfaces

enviam para a rede [6].

Cada interface possui um endereço de hardware, o qual deverá ser o único na

rede. A rede possui também o que se designa por endereço de broadcast, o qual

corresponde a todas as interfaces existentes nessa rede.

Numa situação normal, a rede considera a informação cujo endereço de

destino contenha o seu endereço de hardware ou um endereço de broadcast. Nesse

caso, a interface gera uma interrupção na CPU da máquina e entrega ao sistema

operacional a informação correspondente ao pacote lido da rede.

O sniffing é provocado explorando a capacidade que a maioria das interfaces

de redes possuem de serem colocadas num modo promíscuo. Neste modo, é gerada

uma interrupção para a CPU sempre que a interface recebe um pacote da rede,

independentemente se o endereço de destino se refere ao hardware em questão ou

não.

3.7.4.2 Quais são as ameaças provocadas pelo sniffing?

O sniffing pode provocar uma perda de segurança de vários níveis [6]:

Passwords, talvez o objetivo mais comum que conduza as falhas de segurança

significativas e de difícil detecção;

Números de contas bancárias, cartões de crédito, entre outras.

Informação privada de correio eletrônico, ou comunicação em trânsito entre

clientes e um servidor, por exemplo.
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Os protocolos de baixo nível são uma exploração que se torna útil para os

futuros ataques, através do conhecimento de que é possível obter sobre os endereços

de hardware das interfaces existentes na rede, endereços IP das interfaces remotas

informação de roteamento IP, números de seqüência dos pacotes.

3.7.4.3 Detectando Sniffing

Os ataques de sniffers são difíceis de detectar e impedir porque os ataques são

programas passivos. Eles geram uma trilha de evidência e não utilizam muito disco e

recursos de memória.

Para procurar sniffers deve-se definir quaisquer interfaces de rede, porque

estão no mundo promíscuo. Existem ferramentas determinadas para isso [1] [2].

ü  Ifconfig. Pode detectar uma interface de rede rapidamente no host local,

utilizando ifconfig, uma ferramenta para a configuração de parâmetros de interface de

rede.

ü  Ifstatus. Verifica e informa qual a interface de rede esta no modo de

depuração e promíscuo. Ifstatus também é usado para detectar sniffers no host local.

Ifconfig e ifstatus, são bons para detectar sniffes no host local. Mas se a rede

for grande é necessário uma ferramenta para detectar sniffers através de uma sub-

rede, existem algumas ferramentas que podem ajudar a detectar um sniffer.[1] [2]

ü  NEPED (Neped Network promiscuous ethernet detector). Ele varrerá a

sub-rede procurando alguma interface que esteja no meio promíscuo, enviará uma

solicitação de arp e extrai uma resposta da estação se trabalho de sniffing.

ü  Snifftest. Detectará um sniffer em SunOS e Solaris. Ele detectará um sniffer

mesmo se a interface da rede não estiver em um meio promíscuo. Funciona

unicamente para SunSO e requer um compilador C e todos os arquivos de cabeçalho

TCP/IP.
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ü  Nitwit. Ele executa como NIT(Network Interface Tap), e detecta sniffers

mesmo sem a interface estar no meio promíscuo, funciona semelhante ao snifftest.

ü  Promisc. Detecta sniffers em Linux.

ü  Cpm. Pode detectar sniffers no modo promíscuo no SunO 4.x, onde se precisa

de um compilador C e os arquivos include necessários para funcionar corretamente.

Medidas preventivas são difíceis, então pode-se adotar medidas defensivas.

Há duas medidas de defesa contra sniffers [1]:

ü  Topologia segura. Os sniffers só podem capturar os dados no segmento da

rede imediato, ou seja, quanto mais compactar, mais compartimentaliza a rede, menos

informações um sniffers pode obter. Existem três interfaces de rede que os sniffers

não pode cruzar.

a) Switches

b) Roteadores

c) Pontes

Pode se criar segmentos de rede mais compactados colocando

estrategicamente esses dispositivos nas redes, as segmentação só é praticada em redes

menores, se a rede é muito grande sessões criptografadas são melhores.

ü  Sessões de criptografia. Sessões de criptografia oferecem solução diferente.

Elas não se preocupam com os dados sofrendo do sniffer, simplesmente é

embaralhado a parte dos dados do pacote até um ponto para eles tornarem

irreconhecíveis, mesmo se o invasor fizer sniffer dos dados, os dados serão inúteis

para ele. Existem dois problemas com a criptografia, um técnico e outro humano. O

técnico inclui se a criptografia é suficientemente forte e se é suportada, e os usuários

humanos podem resistir a utilizar a criptografia.
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Os sniffers têm um risco que pode considerar significativo de segurança,

principalmente porque eles são detectados com facilidade.

3.7.5 Denial of service

Ataques que sobrecarregam os servidores com uma quantidade excessiva de

solicitações de serviços.

Os ataques são muitos variados, como os ataques distribuído de negação de

serviço (Ddos), que paralisam os sites. Nesta variação o invasor invade muitos

computadores e instala neles um software zumbi, como tribal, flood network ou trino.

Quando ele é autorizado a começar o ataque, ele bombardeia o servidor -alvo e tira-os

do ar.

3.7.5.1 Defesa ao Ddos

Não existe uma defesa especifica, o que pode fazer é aumentar a resistência de

sua rede seguindo alguns passos [2]:

ü  Desativar endereço de transmissão.

ü  Filtrar tráfego entrante de ICMP( Internet Control Protocol ), PING ( Packet

Internet Groper ) e UDP.

ü  Para servidores sacrificáveis, sem Firewall, reconfigure o período de tempo

limite antes de uma conexão aberta mas não resolvida ser derrubada.

ü  Se o roteador suportar intercepção de TCP esta pode ser utilizada, ocorre

quando o roteador intercepta valida as conexões de TCP.

ü  Manter atualizados os patches e atualizações de kernel dos fornecedores.
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São indicados filtros de pacote para descartar endereços da origem suspeitos

(uma defesa contra spoofing).

3.7.6 Scanner de portas

Os são programas que buscam portas abertas para analisar se pode ser feita

uma invasão. Para que não percebam a varredura das portas os scanners testam as

portas de um computador por vários dias em horários diferentes.

3.7.6.1 Detectando Scanners

Os scanners são benéficos quando estão em boas mãos. Mesmo sabendo que

os scanners não dão acesso imediato a invasores em servidor, sua existência inspira

preocupação devido a sua eficiência de procurar por portas abertas nos servidores.

Os scanners buscam importantes informações do servidor, devido a tal razão a

preocupação com a detecção destes. Desta forma mesmo não podendo impedir uma

invasão, eles varreram o sistema. Existem algumas ferramentas que podem ajudar

neste ponto [2].

ü  Courtney (detector de saint e satan). São necessários alguns requisitos, o

Perl 5, tcpfum e libpcap-0.0. É um script Perl com o agrupamento do tcpdum. Detecta

varredura saint e satan.

ü  Icmpinfo (detector de varredura/bomba ICMP). São necessários alguns

requisitos C, rede, includes de rede. Ele detecta atividades de ICMP, suspeitas com

bombas e varreduras.

ü  Scan-detector (detector de varredura UDP genérico). São necessários os

mesmos requisitos do courtney. É um detector de varredura de TCP/UDP genérico

baseado em Perl.
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ü  Psionic portsentry. São necessários os requisitos C, arquivos include C de IP.

É uma ferramenta que além de detectar varredura de portas simples, tenta bloquear os

invasores em tempo real. Ainda incluem alguns recursos:

ü  Suporte extenso para detecção de varreduras em ataque FIN.

ü  Monitoração simultânea, TCP e UDP de múltiplos soquetes.

ü  Manutenção de estado.

3.8 Conclusão
Atualmente, muitas pessoas não têm idéia do significado da palavra hacker, e

com o apoio da mídia, confundem o termo. Há motivação do ataque a essas pessoas

que dominam a área de computação, é que os hackers defendem o acesso livre a

informações e distribuição das informações de uma empresa.

Atualmente as empresas, por necessidade ou por visão, descobriram que a

melhor maneira de impedir um hacker é utilizando as ferramentas dos próprios

hackers. Muitas empresas estão contratando hackers para se defender contra os

próprios. Da mesma forma existem ataques, existem também as formas de defesa

contra os hackers, instalando alguns softwares, mantendo a configuração do

computador sempre atualizada, ou mesmo usando técnicas de proteção contra

hackers.

As técnicas de proteções contra ataques atualmente são uma boa segurança.

Existem algumas técnicas, mas deve-se considerar a segurança de senhas em primeira

mão, porque tendo uma boa política de senhas será mais complicada pessoa estranha

ter acesso aos dados de uma empresa.

Os sniffers representam um risco de segurança e as melhores proteções contra

sniffers são topologia segura e criptografia. Os scanners representam dois perigos,

devendo proteger-se deles. Os spoofings são difíceis de detectar e impõe uma ameaça

essencial para a segurança do sistema, sempre devendo favorecer a autenticação
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criptografada e o gerenciamento de sessão. Como os ataques Dos emergem

constantemente em intervalos regulares, a sua melhor defesa é manter atualizado com

as recomendações de patches.

A tecnologia de invasão pode ser um partidário muito poderoso, mas se as

organizações não possuem capacidade de detectar os ataques, os usuários maliciosos

têm uma chance muito grande de prejudicar essas organizações. Portanto, a detecção

de invasão é uma tecnologia completamente desenvolvida.

No próximo capítulo, serão apresentadas boas práticas para manter servidores

protegidos contra as invasões, com base nos resultados obtidos durante os testes

realizados.
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4 INVASÃO EM SISTEMAS OPERACIONAIS

Este estudo foi realizado em um ambiente, vítimas e atacante. O objetivo deste

estudo de caso é testar sistemas operacionais linux Ret Hat e Windows 98, utilizando

a ferramenta Nessus disparando ataques Denial of service e scanner de portas ,

apresentar medidas para minimizar os efeitos causados por ataques de negação de

serviço e scanner de portas, e ainda mostrar qual a técnica usada quando o Yahoo

ficou fora do ar durante algumas horas.

4.1 Ambiente de Desenvolvimento

O ambiente é composto por três máquinas sendo atacante uma estação com o

sistema operacional Linux Ret Rat, e vítimas, uma estação com windows 98 e outra

com Linux Ret Hat.

4.2 Testes Nessus
A ferramenta Nessus está disponível em vários Websites, mas para a

realização destes testes, este pacote foi adquirido em www.Nessus.org [14],

configurado em Ret Hat.

O Nessus é uma ferramenta que procura por servidores ativos, não apenas por

portas padrão, mas em todas portas TCP. Nas configurações do programa, tem acesso

a várias opções, entre elas a faixa de portas TCP e UDP que devem ser scaneadas,

pode também scanear uma rede inteira ou somente um IP de uma determinada rede,

rejeitar alguns Ips, para não ser scaneados, o tipo de scanner a ser utilizado, entre

outras.
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4.2.1 Instalação e Configuração

O Nessus Necessita para funcionar corretamente dos pacotes NMAP, do GTK

e do SSL, do linux. Para seguir em frente instale estes pacotes.

O Nessus tem que ser instalado nesta ordem :

-Nessus- libraries.

Descompacte com este comando:

Tar zxvfnessus-libraries-2.0.1 tar.gz

Entre na pasta que foi descompactada e execute o seguinte comando:

./configure

make

e com o usuário root digite o comando:

#make install.

Faça o mesmo com os outros três, seguindo esta ordem para a instalação ser

completada com sucesso.

-libnasl

-nessus-core

-nessusplugins

Para instalar dentro da pasta que fez o download digite o comando:

sh nessus-installer.sh

Terminada a instalação foi criado o “certificado Nessus” e adicionado um

usuário.

#nessus-mknessus( cria o certificado nessus)

#nessus-adduser( cria o novo usuário)

Foi adicionados o usuário “mrbatidão” com a senha “teste”.

Completar com o comando para abrir o no modo gráfico

#nessusd- D

#nessus

Feito isto foi iniciado o cliente “nessus” pelo modo gráfico que ficará ouvindo
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a porta 1241 de acordo com a figura 4.1.

Figura 4.1 Nessus Cliente [14]

Após definir o host (IP servidor nessus), o login root ou usuário criado, clique

em log, que aparecerá a tela conforme a figura 4.2.
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Figura 4.2 Nessus Plugins[14]

Que poderá escolher os serviços a serem scaneadas e os tipos de invasão que

podem ser feitas juntamente com o scanner, depois de ter escolhido, clique em Perfs,

que poderá escolher mais definições que deve ser scaneadas, conforme figura 4.3.
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Figura 4.3 Nessus Prefs[14]

Que poderá ser escolhida a opção de port scan a ser utilizada. Após ter

definido as opções de scanner clique na opção port scan para selecionar o port scan a

ser utilizado conforme a figura 4.4.
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Figura 4.4 Nessus Port scan[14]

Após ter definido o port scan a ser utilizado clique na opção Target Selection

para definir a faixa de IP para ser scaneado conforme figura 4.5
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Figura 4.5 Nessus Selection[14]

Para testar as vulnerabilidades da própria máquina, o endereço é o

“localhost”. Querendo testar a rede local basta fornecer o endereço da rede, pode-se

scanear apenas um IP. Após ter definido a faixa de IP ou o IP clique em user para

rejeitar algum IP para não ser scaneado conforme figura 4.6.
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Figura 4.6 Nessus User[14]

Nesta tela poderá ser rejeitado um IP para não ser scaneado, depois de ter

rejeitado algum IP clique em Start the scan, que comecará o scan conforme figura

4.7.
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Figura 4.7 Nessus Scanning[14]

Esta tela mostra o desenvolvimento do scanning, o Nessus tem várias opções

de scanner e invadir ao mesmo tempo.
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4.2.2 Disparando os ataque com a Ferramenta Nessus
Depois de instalado o Nessus e demonstrado como é a configuração da

ferramenta para efetuar o ataque, serão mostradas uma invasão do tipo Denial of

service (negação de serviço) e Scanner de portas no ambiente de teste, seguindo os

passos conforme as figuras anteriores.

4.2.3 Resultados dos ataques
Os testes foram realizados em uma rede local, tendo com ambiente de teste,

máquinas com os sistemas operacionais Windows 98 e Linux Ret Hat.

Na máquina com o sistema operacional Windows 98, foi observado que, um

pouco antes do ataque ser efetuado, o processamento se mostrava normal. Após o

ataque ter começado, foi constatado um aumento expressivo do consumo de CPU,

mesmo a máquina não estar realizando nenhum tipo tarefa. Para obter estes resultados

foi utilizado a ferramenta.WinTaskMan [20]

Agora, na máquina com o sistema operacional Linux Ret Hat, foi verificado,

também, depois de ter disparado o ataque, um aumento de consumo significativo de

memória. Usando o comando FREE antes do ataque ser iniciado, a máquina utilizava

uma quantidade de memória, depois do mesmo ser iniciado, a máquina passou a

utilizar uma quantidade muito maior de memória, não tendo também nenhum serviço

sendo executado.

Na máquina com o sistema operacional Ret Hat, o ataque demorou um tempo

a mais para ser concluído, devido as grandes opções que este sistema oferece em

termos de segurança, em comparação com o sistema operacional Windows 98.

4.3 Proposta para minimizar o ataque
Não existem ferramentas que protejam completamente contra invasões, mais

existem boas práticas para a sua proteção.

4.3.1 Práticas para proteção
Práticas comuns para proteger servidores de invasões, também podem

colaborar para a prevenção dos ataques.
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ü  Manter os sistemas sempre atualizados com os pacthes mais atualizados

instalados.

ü  Deixar somente os serviços necessários liberados e bloquear o restante.

ü  Utilizar uma boa política de senhas.

ü  Utilizar ferramentas que detectam mudanças nas configurações ou arquivos

importantes.

ü  Usar ferramentas que detectam invasões de intrusos.

ü  Utilizar um Firewall.

ü  Utilizar um bom antivírus.

ü  Utilizar uma boa política de segurança.

ü  Proteger os dados que estão na rede, usando criptografia.

ü  Implantar um bom sistema de Backup

ü  Filtrar endereços que saem de sua rede, conhecido com “egress filterings”.

Além destas práticas, existem outras práticas que podem ser utilizadas para

melhorar sua segurança contra ataques, citadas por Justin Sthephen [9].

4.4 Invasão ao site Yahoo
Com a evolução da internet, os hackers estão cada vez mais se aperfeiçoando

nas invasões a sites mais acessados, sempre tentando roubar informações

confidenciais, tirá-los do ar, ou seja, as informações que estão no site não poderão ser

roubadas, modificadas ou eliminadas. Se algum servidor ficar fora do ar por alguns

minutos, ele poderá ter um sério prejuízo. O Yahoo que já ficou fora do ar várias
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vezes e teve prejuízos incalculáveis, a maioria das invasões que o Yahoo sofreu foi

Ddos ( Distributed Denial of Service), o que significa negação de serviços. Existem

várias armas para o ataque Ddos, será mostrada qual técnica foi usada contra o site

Yahoo, uma possível maneira de evitar a invasão, quais foram os prejuízos, métodos

de defesa do Yahoo, entre outras. .

4.4.1 Como a invasão é feita

Os ataques do tipo Distributed Denial of service é um Dos em larga escala,

sem a intenção de roubar dados, mas sim deixar os servidores fora do ar.

Os ataques contra os sites duram poucas horas mais são suficientes para dar

prejuízos aos sites. O ataque tem várias formas de ser realizados, os hackers podem

levar horas ou anos para preparar o ataque, gerando um número indeterminado de

acessos de modo que o servidor não consegue atender todas as solicitações, assim

outros usuários não conseguem ter acesso a página invadida.

Os hackers atuam atacando outros computadores colocando um “daemon”,

uma pequena peça de software dentro de um computador, quase indetectável para o

dono da máquina, mais que pode ser manipulado pelo invasor remotamente, e em que

cada vez que o computador receber um sinal, ele é acionado, repetindo até alcançar

um número de computadores suficientes para fazer um ataque, geralmente causando a

paralização de serviços de um site.

Quando o hacker quer iniciar o ataque, ele manda um sinal para os

computadores que foram atacados, vamos dizer que ¼ dos computadores que foram

atacados respondem, cada computador atacado entra no Yahoo uma atrás da outra

com menos de 1 segundo de diferença por entrada, desta maneira a banda de saída

não vai suportar, o tanto de chamadas que está sendo solicitada ao mesmo tempo. O

servidor vai fazer exatamente o que ele faz, responder a chamada, mais o único

problema é que as chamadas estão vindo muito rápidas e o servidor vai acabar

travado.

O ataque gerou um fluxo de 1 gigabit por segundo nos servidores web do
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Yahoo, o equivalente ao que muitos sites recebem durante uma semana, fazendo com

que o Yahoo ficasse inacessível [17].

4.4.2 Prejuízos causados

O maior prejudicado foi mesmo o Yahoo, os primeiros cálculos apontam U$

500 mil, seus clientes não foram prejudicados diretamente mais o site perdeu muitos

clientes, os que investiriam no site e acabaram desistindo pela desconfiança da

segurança do site e outros que já eram clientes e ficaram com medo de perderem

alguma coisa, causando assim mais prejuízos para o site[18].

As empresas não têm só prejuízos financeiros, a sua marca sofre várias

conseqüência com a desconfiança dos usuários, falta de estímulo, além de tudo, a

falta de interesse dos anunciantes. Estas e outras são as conseqüências que um ataque

do tipo Ddos pode causar em uma empresa.

Pesquisas revelam que mais da metade dos e-consumidores americanos

ficaram preocupados com os ataques a grande sites [19].

4.4.3 Métodos de defesa do Yahoo

A técnica usada pelos administradores do site para evitar os ataques é o

“egress filtering”, mais mesmo assim o roteador ficou inoperante aonde foi

encontrado o “Mstream”. O “Mstream” é um programa que fica instalado no servidor

esperando um password para entrar em ação para começar o ataque, ele não só causa

danos no site invadido mais como no site de onde sai a invasão [25].

O “Mstream" oferece um menu de comandos e um help para os vândalos que

o utilizarem no campo. Os comandos mais drásticos são "stream" (ataque a um único

IP) e "mstream" (múltiplos streams).

O Yahoo utiliza também programas adicionais. Um deles é o webspiders, que

são utilizados para procurar informações pulando de link em link, se muitos destes,

checarem um site, poderá leva-lo a um colapso.
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4.4.4 Falha do sistema

Os ataques aproveitaram dos bugs que gerenciavam o site, que atuam nas

fraquezas dos roteadores TCP/IP.

O Yahoo afirmou que os hackers não levaram nenhuma informação

confidencial, portanto houve uma sobrecarga no sistema de webmail aonde os

usuários receberam emails sem nome de destinatário ou remetentes.

São poucos os recursos que podem ser feito com criptografia nos ataques de

negação de serviço. Nos outros tipos de ataques, a criptografia tem-se mostrado muito

eficaz, além de ter um custo baixo sem perder a eficiência, mais infelizmente, ainda

cometem falhas de implementação que comprometem a segurança dos sistemas.

4.4.5 Medidas para evitar o ataque

Não existe uma maneira perfeita de defender de um ataque como o Ddos, mais

existem algumas maneiras de evitar este tipo de ataque.

Uma das formas é filtrar os usuários que acessam o site, sempre eliminando os

computadores suspeitos. Filtrar os pacotes nos roteadores. Muitas empresas não

realizam atitudes simples como os filtros permitindo cada vez mais variações e

vítimas

Para os usuários comuns é ter em sua máquina um programa que proteja o PC

dos trojans e evite que o PC seja utilizado como um zumbi.

Fazer um Dos contra, toda vez que mandar um input "daemon" para o

computador, ele é detectado e este está fora. Identificar este "daemon" é muito difícil,

pois eles estão soltos no mundo inteiro. As soluções têm-se limitado a pequenos

ajustes nos roteadores e servidores.

4.5 Conclusão

Com o grande aumento do número de invasões do tipo Dos, para amenizar as

conseqüências destes, uma das melhores maneiras é estar sempre com as melhores e
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as mais atualizadas técnicas de proteção instaladas no computador, manter as

configurações necessárias, não deixando os serviços abertos que não estão sendo

utilizados, filtrar endereços que entram e saem de sua rede entre outras.

Atualmente o linux é o sistema operacional mais adequado para montar uma

rede que será exposta na rede mundial, devido aos recursos que ele oferece para

manter os dados com segurança.

Um site nunca está cem por cento garantido contra um tipo de ataque e

principalmente um ataque do tipo Ddos. Mais está sempre procurando um aperfeiçoar

a segurança dos sites para com este tipo de ataque.

O Yahoo, com todos os métodos de defesa utilizados, os hackers conseguiram

achar uma falha no seu sistema de email para disparar um ataque do tipo Ddos tirando

o site do ar durante 3 horas.

O site teve prejuízos não só financeiros também as desconfiança dos usuários

como dos anunciantes do site e também a sua marca, porque quando os usuários

forem procurar um site para fazer algum investimento, ele irá preocupar com a

segurança e pensar duas vezes antes de investir no site que sofreu o ataque.

Como não pode ter garantia total da segurança do site a melhor forma é

sempre manter as melhores formas de prevenir tal ataque, estando sempre com o

melhor método de prevenção contra os ataques, instalados no computador, além de

estar sempre atualizados com os programas de segurança e o computador

perfeitamente configurado.
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5 CONCLUSÃO
Para se ter uma segurança satisfatória nas empresas é preciso, primeiramente

ter conhecimentos e uma boa política de proteção, devido à grande ocorrência de

invasões.

As empresas estão procurando manter informadas sobre os hackers, para

poder proteger contra os próprios, algumas empresas procuram contratar hackers para

defender sua empresa dos tais temidos hackers. Com a existência de muitas

ferramentas de invasão e com as várias formas de utilizá-las, os hackers estão

deixando as pessoas encarregadas pela segurança das empresas de cabeça quente. A

melhor maneira de proteger os dados de uma empresa é sempre manter as técnicas de

proteção atualizadas, manter as configurações dos Firewalls e roteadores atualizadas,

filtrar os pacotes para descartar endereços de origem suspeita e ainda instalar

softwares que detectam algum tipo de invasão.

Num mundo ideal, todos os sistemas teriam firewall, detectores de intrusos,

monitoramento e as defesas surgiriam antes dos ataques. Para uma empresa ter uma

situação ideal, o esforço é muito grande devido ao grande número de invasão que

existe atualmente.

Ataques distribuídos de negação de serviços são um problema, porque

diferentemente de outros ataques, eles atacam a vítima sem invadir o sistema. Os

sistemas invadidos são usados contra a vítima e torna-se difícil descobrir os

verdadeiros responsáveis.

Pelos testes realizados pode-se concluir que um atacante, com habilidade para

criar se uma boa rede de ataque pode ser uma ameaça para qualquer servidor. E
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embora muitos hackers recriminem estes tipos de ataques, talvez por não requerer

muita habilidade os prejuízos que podem causar, são incalculáveis.

Nos sistemas operacionais testados o linux, é um dos melhores para montar

uma rede para a rede mundial, pelas opções que ele oferece para manter uma rede

com segurança.

No estudo mostrado na invasão do site Yahoo, apesar de ser bem seguro, os

hackers ainda conseguiram achar uma brecha na segurança e deixando o site fora do

ar, como não pode ter a segurança total do site a melhor forma de prevenir é sempre

manter o melhor método de proteções instalado, além de estar com as configurações

atualizadas, mantendo também uma boa política de senha, dentre outras formas de

proteção.

Como melhoramentos para este trabalho, sugere-se a realização de testes com

mais ferramentas de negação de serviço, e scanners de portas utilizando uma rede

maior. E algumas propostas para proteção contra invasões utilizando novos softwares

que surgirão.
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