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RESUMO

 

Hoje em dia grande parte da população está adquirindo computadores para diversos fins, tanto 

para fins comerciais e de trabalho, mas na maioria dos casos para usos domésticos. Com esta evolução 

tornou-se possível realizar grande parte das tarefas diárias que na maioria dos casos tomava muito tempo 

da maioria das pessoas, em poucos minutos através da internet, sem sair da sua casa ou escritório. Mas 

hoje o mundo é muito competitivo, e com isso a informação passou a ser cada dia mais importante, e tudo 

que possui um valor significativo deve ser protegido para não ser roubado, com a informação não poderia 

ser diferente.  Este trabalho busca esclarecer como é que uma máquina ou rede pode ser invadida,  e 

conseqüentemente mostrar para que serve uma firewall, apresentando seu funcionamento básico, e quais 

os seus tipos mais comuns no mercado.
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1 – Introdução

         
Antigamente quando as pessoas ouviam falar termos como rede de computadores, transmissão de 

dados, roubo de informações através de interceptação de dados por um computador, elas normalmente 

estariam vendo algum filme de ficção cientifica onde na maioria dos casos havia uma pessoa muito 

inteligente,  que  vivia  grande  parte  do  seu  tempo na  frente  de  um computador.  Então  estas  pessoas 

geralmente pensavam que aquilo era fruto de uma imaginação muito fértil do autor do filme, e que aquilo 

era impossível de acontecer.

Com o passar do tempo, e com a grande e rápida evolução da informática, o mundo de hoje 

presencia uma realidade que não tem como escapar, a internet.

Hoje em dia, grande parte da população vem adquirindo computadores para diversos fins, tanto 

para fins comerciais e de trabalho, mas na maioria dos casos para usos domésticos.

Com esta evolução tornou-se possível realizar grande parte das tarefas diárias que na maioria dos 

casos tomava grande parte do tempo da maior parte das pessoas, em poucos minutos através da internet, 

sem sair da sua casa ou escritório.

Então surgiu uma grande polêmica, como tudo aquilo que é de valor tem que ser guardado, na 

internet não poderia ser diferente, hoje milhões de pessoas realizam compras, transferência de valores, 

troca de informações, transmissão de dados importantes e vitais para uma empresa, enfim, transmitem via 



Internet  informações  valiosas,  que  interceptadas  ou  roubadas  por  pessoas  erradas,  podem  causar 

conseqüências desastrosas.

Como na maioria dos casos as pessoas que hoje adquirem um computador, e assim que este é 

instalado em sua casa ou escritório, a sua primeira providência é conectá-lo à internet. Mas estas pessoas 

não têm consciência de como é feita a transmissão de dados e quais os riscos que as transações realizadas 

via  internet  podem  trazer,  então  este  trabalho  servirá  para  fins  de  orientação,  onde  o  leitor  possa 

aprimorar seus conhecimentos em relação à segurança de dados na internet.  

Através do conteúdo deste trabalho o leitor passará a ter um pouco mais de conhecimento de como 

surgiu a internet, como é realizado a troca de informações via internet, o funcionamento básico de um 

firewall,  e  seus  conceitos  principais,  como é  realizada  a  invasão  de  uma máquina,  e  o  “roubo”  ou 

alteração de informações.

O  texto  deste  trabalho  será  divido  em  cinco  capítulos,  sendo  que  cada  capítulo  apresentará 

abordagens específicas sobre um determinado assunto.

Um  texto  introdutório  contendo  as  considerações  gerais,  o  objetivo  e  como  o  texto  será 

apresentado é discutido no primeiro capitulo.

No segundo capitulo será mostrado como surgiu esta imensa rede que vem crescendo a cada dia, 

quem é o seu responsável, quem utiliza esta rede, e o seu funcionamento básico.

O terceiro capítulo mostrará o que é uma firewall, demonstrando para que serve, destacando suas 

importâncias de utilização. Serão apresentados os tipos mais comuns de firewall existente no mercado 

atualmente. Uma configuração básica de uma firewall será exemplificada neste capitulo.

Os tipos  de  invasões  de  computadores  mais  conhecidos  atualmente serão descritos  no  quarto 

capitulo, onde o leitor poderá diferenciar um hacker de um cracker, e ter uma breve noção do que estas 

pessoas são capazes de fazer.Neste capitulo procurei descrever como são realizadas as principais invasões 

hoje em dia. 

Ao final da apreciação deste trabalho o leitor passará a ter conhecimentos sobre segurança em 

informática, e baseado nestes conhecimentos poderá se defender das invasões, pois sabendo onde está 

sendo explorado as vulnerabilidades de um computador, torna-se mais “fácil” se proteger.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – O Surgimento da Internet

 

A internet é uma grande rede mundial de computadores de alcance global, sendo constituídas de 

várias  redes  de  computadores  interligadas,  tendo  em  comum  um  tipo  específico  de  protocolo  de 

comunicação o TCP/IP (Transfer Control Protocol). Apesar de ter se tornado recentemente um assunto a 

ser discutido na área da informática, esta tecnologia já existia há muito tempo, ao contrário do que se 

imagina.  Neste capitulo será  abordado o que é  a internet,  seu funcionamento,  seu surgimento,  e  sua 

utilização.

 

2.1  - O que quer dizer Internet

 

A Internet nada mais é do que uma grande rede que interliga computadores desde os mais simples 

computadores de pequeno porte como os PC 386, aos mais robustos servidores de grandes empresas. A 

ligação entre estes computadores com a Internet pode ser feita através da linha telefônica comum, linhas 

telefônicas  especiais  para  transmissão  e  recepção  de  dados,  linhas  de  comunicação  privadas,  cabos 

submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de telecomunicação. Os computadores conectados 

a Internet podem estar espalhados em qualquer parte do mundo, bastando possuir alguma comunicação 

com algum meio de acesso à Internet é o bastante para o mesmo estar ligado a rede. Com o acesso a rede 

o usuário pode obter informações, visitar paginas, transmitir e receber mensagens imagens vídeo som e 

voz, realizar conversações com pessoas do mundo inteiro, e 



até mesmo explorar um mercado que vem crescendo a cada dia, que é realizar compras pela rede sem 

mesmo sair de casa.

O funcionamento da Internet pode ser comparado com a localização de um endereço de alguém ou 

algo em um lugar totalmente desconhecido. A partir deste endereço será feita uma pesquisa para descobrir 

onde fica aquele estado, cidade, bairro, rua e finalmente o local específico. O mesmo ocorre na Internet, 

através de um endereço especificado pelo usuário, o computador do mesmo transmitirá este endereço para 

um servidor, este passa esta informação para um equipamento chamado roteador, este equipamento é 

encarregado de localizar o servidor onde esta armazenada as informações referentes ao destino, o servidor 

por  sua  vez  localiza  onde  estão  armazenadas  estas  informações  carregando  as  mesmas  na  tela  do 

computador do usuário.

 

2.2  Onde surgiu a Internet?

 

Era  o  ano  de  1957.  As  duas  superpotências  mundiais  se  viam  em  uma  corrida  tecnológica 

desenfreada. A então União Soviética toma a liderança, com o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite 

artificial da história. 

A reação dos Estados Unidos veio logo em seguida: militares e pesquisadores norte-americanos 

criam a Agência de Pesquisa em Projetos Avançados  (ARPA).  A meta principal da ARPA, ligada ao 

Departamento de  Defesa norte-americano,  era  o  de "manter  a  superioridade tecnológica dos  Estados 

Unidos e alertar contra avanços tecnológicos imprevistos de adversários potenciais". 

No começo da década de 60, um problema passou a incomodar os pesquisadores da ARPA: como 

tornar  a  comunicação  entre  computadores  confiável,  mesmo que  esteja  ocorrendo um pesado ataque 

nuclear? A solução foi encontrada utilizando-se a idéia  de "comutação de pacotes":  os dados seriam 

divididos em várias partes, cada uma delas com uma "etiqueta", que descreveria seu destino. A solução 

era engenhosa; faltavam apenas os equipamentos que iriam implementá-la. 

O  projeto  passou,  em  1962,  para  as  mãos  de  J.C.R.  Licklider,  que  o  batizou  de  "Rede 

Intergaláctica". Na visão de Licklider, o objetivo de seu trabalho era não apenas conectar computadores, 

mas sim pessoas, e auxiliá-las a trocarem experiências entre si. Era uma postura nova, que encontrou 

dificuldades dentro da indústria de computadores da época, voltada à produção de poderosas máquinas de 

cálculo. 

Após exaustivos seminários e encontros, chegou-se finalmente a um consenso a respeito do padrão 

de comunicação de dados entre os computadores distantes. A primeira conexão foi então feita ligando-se 

a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) ao SRI (Stanford Research Institute, Califórnia), 

no dia 30 de agosto de 1969. Além desses dois sites, ou pontos da rede, conectaram-se a Universidade da 

Califórnia em Santa Barbara (UCSB) e a Universidade de Utah em Salt Lake City. A ARPANET acabara 



de nascer.

Inicialmente, a ARPANET possibilitava a seus usuários o acesso através de terminal remoto, a 

transferência de arquivos e o uso de impressoras e outros dispositivos remotos. A rede passou de quatro 

para 15 nós em 1971. Em 1972, já eram 37 nós. Porém, o acesso à rede era ainda restrito às instituições de 

pesquisa ligadas ao governo e à área militar, e seu custo anual era de cerca de US$ 250.000. 

A partir de 1975, com o crescimento do tráfego de informação militar na rede, seu acesso tornou-

se mais restritivo, fazendo com que uma série de outras redes fossem criadas, sejam por instituições de 

pesquisa, sejam por companhias privadas. As redes acabaram por criar uma comunidade, que trocava 

entre  si  informações  através  das  mailing  lists,  embora  não  houvesse  ainda  uma  possibilidade  de 

comunicação entre  as  diversas  redes.  Assim,  a  ARPA estabeleceu,  no início dos  anos  80,  o  TCP/IP 

(Transfer Control Protocol/Internet Protocol), um protocolo de comunicação geral entre redes. Com a 

utilização do TCP/IP por diversas instituições de pesquisa,  uma "rede de redes" estava se formando, 

permitindo que milhares de usuários compartilhassem suas informações: ali estava surgindo a Internet.

Em 1990, os interesse militares da ARPANET foram transferidos a uma nova rede, denominada 

MILNET. A ARPANET foi  então definitivamente extinta.  Enquanto isso,  a  Internet  crescia,  abrindo 

espaço para usuários comerciais, fora da esfera acadêmica, que demandavam por serviços de utilização 

mais simples. Foram então criados o ARCHIE, que nada mais é do que um sistema de busca em arquivos 

remotos, e o Gopher. O Gopher era um sistema de busca de informação avançado, que utilizava menus e 

diretórios. [003] 

 

2.3  Quem é o dono da Internet

 

Por se tratar de uma rede de grande porte, imagina-se que a Internet é controlada de uma forma central 
com uma administração gigantesca e inúmeras pessoas ali trabalhando administrando e controlando a 
Internet.

Pois este pensamento esta totalmente errado, apesar de ser uma rede de grande porte onde inúmeras 
pessoas têm acesso a qualquer tipo de informação, surpreendentemente a Internet não é controlada de 
forma central por nenhuma pessoa ou organização. A organização do sistema é desenvolvida a partir dos 
administradores das redes geralmente ligados a provedores de acesso, e dos próprios usuários. Essa 
organização pode parecer um tanto quanto confusa à primeira vista, mas tem funcionado extremamente 
bem até o presente momento, possibilitando o enorme crescimento da rede observado nos últimos anos. 
[0012]

 

2.4  Quem utiliza a Internet
 

O crescimento exponencial  de uma rede mundial  que pode ser acessada por  todos desperta  a 

curiosidade e o interesse de acadêmicos e de pessoas e/ou empresas ligadas a algum tipo de negócio. 

Diversas pesquisas, através de formulários eletrônicos no WWW (World Wide Web – Teia de Alcance 

Mundial), procuram responder qual o perfil os usuários que acessam a internet com maior freqüência. A 



home-page  da  Survey.Net  organizou  um  questionário  simplificado,  contendo  perguntas  básicas  de 

múltipla escolha para que fosse traçado o perfil do usuário da Internet. 

Este usuário:

•        Possui de 26 a 30 anos (adulto-jovem). 

•        Pertence ao sexo masculino. 

•        Tem formação superior e trabalha. 

•        Utiliza em primeiro lugar o WWW(World Wide Web – Teia de Alcance Mundial), e em 

segundo o E-Mail. 

•        Utiliza a Internet para aquisição de informação. 

 

Após um longo período incubado à utilização apenas de interesse acadêmico, a Internet vem se 
consagrando como uma grande ferramenta necessária à vida cotidiana da maioria de uma população, com 
qualificação cultural e financeira, e chegando à casa das dezenas de milhões em todo o mundo. Hoje em 
dia Internet vem sendo largamente utilizada também por empresas, tanto para a obter ou divulgar seu 
produto, ou para explorar um mercado que vem crescendo a cada dia, o mercado eletrônico.

 

2.5  Como surgiu a Internet no Brasil

 

O Brasil conectou-se a Internet 1988, através de instituições acadêmicas de São Paulo e do Rio de Janeiro 

(Fapesp,  LNCC  e  UFRJ),  onde  desenvolveram  conexões  com  os  EUA,  dedicada  exclusivamente  à 

pesquisa. Depois outras instituições de pesquisa passaram a se conectar a Fapesp, formando aos poucos 

uma rede de comunicação de dados. 

A partir de 1990 o governo brasileiro através do Ministério da Ciência e Tecnologia passou a organizar 

uma rede unificada, a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), utilizando o protocolo TCP/IP. Esta rede está 

conectada com o exterior, e serve como uma ponte de ligação entre as redes regionais (acadêmicas ou 

comerciais) e a Internet. 

Em setembro de 1995 a Internet no Brasil foi aberta ao usuário não acadêmico através de Pontos 

de Presença (POPs),  que eram operados por instituições do governo, e possuíam empresas que passaram 

a se conectar a espinha dorsal da rede, ou backbone. Estas empresas, os chamados provedores de acesso, 

estavam  liberadas  para  oferecer  acesso  à  rede  aos  usuários  finais.  Os  provedores  de  acesso  estão 

conectados aos POPs através de uma linha telefônica exclusiva, com uma velocidade mínima de 64 kbps 

(64.000 bits por segundo). A figura 2.1 abaixo mostra o backbone da Internet no Brasil.
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Figura 2.1 – Backbone da Internet Brasil[003]

Como se  pode  notar,  todos  os  estados  brasileiros  possuem conexão à  rede  através  de  POPs. 

Existem também outras conexões ao exterior que não passam pelo backbone da Internet Brasil, como as 

do Banco Rural, Telebrás e da IBM (Informatic Bisnises Machime) Brasil. 

Com a liberação do acesso comercial, a Internet Brasil passou a experimentar um crescimento 

exponencial, seguindo tendências internacionais. 

E quais são os serviços da Internet Brasil? As instituições de pesquisa nacionais foram as primeiras a 

marcar presença na rede. As páginas WWW servem como um painel de apresentação de atividades de 

ensino e pesquisa destas instituições. 

Mas é a utilização comercial da Internet Brasil que vem cada vez mais se expandindo. O número 
de home-pages já chega aos milhões, desde paginas pessoais até pequenas medias e grandes empresas que 
estão divulgando apenas sites informativos, ou disponibilizando seus produtos e serviços para serem 
acessados e comercializados on-line na Internet, explorando um mercado que vem crescendo 
assustadoramente, o comercio eletrônico.[003]

 

2.6  O Funcionamento da Internet

 

Nos dias de hoje existem milhões de pessoas que acessam a internet, pode ser por uma forma de 

diversão, pesquisa, negocio, atualização, em busca de noticias e informações, com a internet as pessoas se 

comunicam, e buscam ou trocam informações a todo instante ela é uma grande fonte de pesquisa. Um dos 

grandes motivos que fortaleceu esta tecnologia a conquistar todos estes usuários pelo mundo é o fato de 

se tratar de uma tecnologia WWW(World Wide Web – Teia de Alcance Mundial), uma interface quase 

sem restrições e de livre acesso a praticamente todos os tipos de tecnologias e sistemas operacionais. 
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A internet nada mais é do que a interconexão de computadores individuais a redes locais, bem 

como a interconexão de uma rede a uma rede remota localizada em um espaço físico diferente do espaço 

atualmente utilizado pelo computador ou pela rede local. Surge então a criação de um protocolo de 

comunicação chamado TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol).

O TCP e o IP são protocolos individuais que podem ser discutidos de modo isolado, mas eles não 
são os únicos protocolos que compõem essa família. Pode acontecer de um usuário do TCP/IP não utilizar 
o protocolo TCP propriamente dito, mas sim alguns protocolos da família. A utilização do TCP/IP nessa 
situação não deixa de ser apropriada porque o nome se aplica de modo genérico ao uso de qualquer 
protocolo da família TCP/IP. Como por exemplo, os protocolos citados abaixo:

 

ARP Address Resolution Protocol

ICMP Internet Control Message Protocol

UDP User Datagram Protocol

RIP Routing Information Protocol

HTTP Hypertext Transfer Protocol

NNTP Network News Transfer Protocol

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

SNMP
Simple  Network  Management 

Protocol

FTP File Transfer Protocol

TFTP Trivial File Transfer Protocol

INETPhon

e
Telephone Services on Internet

IRC Internet Relay Chat

RPC Remote Procedure Call

NFS Network File System 

DNS Domain Name System

 

Talvez seja difícil lembrar todos os elementos desta família, até porque alguns também são 

utilizados por outros protocolos (por exemplo, o protocolo RIP da família Novell, ou o IPX, é diferente 

do RIP da família TCP/IP). Além do mais, saber exatamente quais são os protocolos que compõem uma 

determinada família não é pré-requisito para compreender o funcionalmente básico da rede. 

O protocolo TCP é simplesmente um tipo de comunicação baseado na transferência de pacotes de 

dados de uma máquina à outra. Composto de várias camadas cada uma com a sua própria função, este 

protocolo é considerado um protocolo de comunicação universal. A partir deste protocolo é possível 

realizar troca de informações entre computadores de diferentes tipos de sistemas operacionais, 

analogamente este protocolo trabalha como uma pessoa poliglota, ou seja, dentre as suas camadas e suas 

respectivas funções, este protocolo consegue “conversar” com outras máquinas de diferentes tipos de 

sistemas operacionais. Toda a família deste protocolo inclui um conjunto de padrões que especificam os 



detalhes de como comunicar computadores, assim como também convenções para interconectar redes e 

rotear o tráfego. 

Seria o mesmo que colocar uma pessoa que tem o conhecimento somente da língua inglesa 

conversando com uma pessoa que domina a língua portuguesa, e através deste protocolo estas duas 

pessoas conseguiriam estabelecer um dialogo entre as duas.

Já o endereço IP funciona da seguinte forma, cada usuário que se conecta a internet recebe um 

número chamado IP, para o usuário comum este número pode ser representado por palavras e nomes. 

Cada IP é representado por quatro números separados por pontos, cada um com o valor de 0 a 256, que 

devem ser lidos da esquerda para a direita. Os endereços da internet, e-mails são representados por 

nomes, mas para as máquinas este nome nada mais é do que um endereço IP. O IP é o endereço de um 

usuário ou rede na internet, a partir deste consegue-se localizar a qual servidor esta máquina pertence, e 

até mesmo acessar esta máquina ou recursos dela.

Para hacker um sistema ligado à internet/intranet ou até mesmo um uma simples rede que utiliza o 
protocolo TCP/IP, necessita de um melhor conhecimento com o protocolo mais usado e mais famoso no 
mundo inteiro. TCP/IP e o nome que se da a toda a família de protocolos utilizados pela Internet. Esta 
família de protocolos foi desenvolvida pela DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) no 
DoD (Departamento de Defesa dos Estados Unidos).[0011]

 

2.7  O Funcionamento do Protocolo TCP/IP

 

Quando alguma transferência se inicia esta começa com um pedido de leitura ou escrita de um 

arquivo, o qual também serve para pedir uma conexão. Se o computador destino reconhece o pedido, a 

conexão é aberta e o arquivo é enviado num bloco de tamanho fixo de 512 bytes.

Cada pacote de  dados  contém um bloco  de  dados e  deve  ser  reconhecido  por  um pacote  de 

acknowledgment antes que o próximo pacote possa ser enviado. Um pacote de dados menor que 512 

bytes sinaliza a terminação de uma transferência.

Se um pacote consegue se perder na rede, o receptor indicara time-out e poderá retransmitir seu 

ultimo pacote (o qual  pode ser dados ou um reconhecimento).  Isto motiva ao transmissor do pacote 

perdido  a  retransmitir  o  pacote  perdido.  O  transmissor  tem  que  guardar  apenas  um  pacote  para 

retransmissão, desde cada passo de reconhecimento garante que todos os pacotes mais anteriores tenham 

sido  recebidos.  As  duas  máquinas  envolvidas  na  transferência  são  consideradas  transmissoras  e 

receptoras. Uma envia dados e recebe reconhecimento, a outra envia reconhecimento e recebe dados.

Geralmente  muitos  erros  podem  ocorrer  caso  ocorra  uma  finalização  inesperada  de 

conexão.Quando ocorre um erro este é sinalizado enviando um pacote de erro ao destinatário. Este pacote 

não e reconhecido nem retransmitido, assim o outro computador da conexão não deve recebe-lo. Portanto 

os chamados erros por time-out são usados para detectar tais computadores quando o pacote de erro foi 

perdido.  Exemplificando, pode-se dizer que é o mesmo quando no meio de uma conversação entre duas 



pessoas em um telefone é interrompida, uma pessoa telefona novamente para a outra, mas não reinicia a 

conversa do inicio, e sim do ponto em que se foi interrompida a fala.  

Já o protocolo IP é utilizado para definir fomas de expedição de pacotes sem conexão. IP define 

três pontos importantes:

•        A unidade básica de dados a ser transferida 

•        O software de IP executa a função de roteamento, escolhendo um caminho sobre o qual 

os dados serão enviados. 

•        .Incluir  um conjunto  de  regras  que  envolvem a  idéia  da  expedição  de  pacotes  não 

confiáveis.  Estas regras indicam como os denominados hosts  ou gateways poderiam processar os 

pacotes,  como e quando as mensagens de erros poderiam ser geradas,  e as condições em que os 

pacotes podem ser descartados. 

TCP é um protocolo orientado a conexão, o que indica que neste nível vão ser solucionados todos 

os problemas de erros que não forem solucionados no nível IP, que é um protocolo sem conexão. 

O TCP específica o formato dos pacotes de dados e de reconhecimentos que dois computadores 

trocam para realizar uma transferência “confiável”, assim como os procedimentos que os computadores 

usam para assegurar que os dados cheguem corretamente. 

As aplicações normalmente utilizam um endereço IP de 32 bits no sentido de abrir uma conexão 

ou enviar um pacote IP. Entretanto, os usuários preferem identificar as máquinas através de nomes ao 

invés de números. Assim e necessário um banco de dados que permita a uma aplicação encontrar um 

endereço, dado que ela conhece o nome da máquina com a qual se deseja comunicar. 

Por isso se utiliza o DNS (Domain Name System) que é um esquema de gerenciamento de nomes, 

hierárquico e distribuído. O DNS tem como função converter a sintaxe dos nomes usados na Internet, 

regras para delegação de autoridade na definição de nomes, um banco de dados distribuído que associa 

nomes a atributos (entre eles o endereço IP) e um algoritmo distribuído para mapear nomes em endereços.

Um conjunto de servidores contendo nomes mantêm o banco de dados com os nomes e endereços 

das máquinas conectadas à Internet. O DNS trabalha usando um conjunto de servidores interconectados, e 

não  um único  servidor  centralizado.  Existem milhares  de  empresas  conectadas  a  Internet  que  seria 

praticamente impossível exigir que elas notificassem uma autoridade central toda vez que uma máquina 

fosse instalada ou trocada de lugar. 

O DNS não necessariamente limita-se a manter e gerenciar endereços de Internet. Cada nome de 

domínio e um no em um banco de dados, que pode conter registros definindo várias propriedades. O DNS 

permite que seja definido nome alternativo para o no. Também e possível utilizar o DNS para armazenar 

informações sobre usuários, listas de distribuição ou outros objetos. 

O DNS é particularmente importante para o sistema de correio eletrônico. No DNS são definidos 



registros  que  identificam  a  máquina  que  manipula  as  correspondências  relativas  a  um  dado  nome, 

identificado assim onde um determinado usuário recebe suas correspondências. O DNS pode ser usado 

também para definição de listas para distribuição de correspondências

O processo de transferência de pacotes, executando em background, mapeia o nome da máquina 

de destino em seu endereço IP, e tenta estabelecer uma conexão TCP com a máquina de destino. Se a 

conexão for estabelecida, o cliente envia uma copia do pacote para destino, que a armazena em seu spool. 

Caso a mensagem seja transferida com sucesso, o destino avisa ao remetente que recebeu e armazenou 

uma cópia do pacote. Quando recebe a confirmação do recebimento e armazenamento, a máquina que 

originou a transmissão  retira a cópia da mensagem que mantinha em seu spool local. Se o pacote por 

algum motivo, não for transmitido com sucesso, o computador anota o horário da tentativa e suspende sua 

execução. Periodicamente o computador acorda e verifica se existem pacotes a serem enviados na área de 

spool e tenta transmiti-los. [0011]

            

2.8  Conclusão

 

Neste capítulo foi mostrado como surgiu a internet, além de uma breve explicação de sua estrutura 

organizacional, foi demonstrado como é o seu funcionamento, e a forma por ela utilizada para realizar a 

troca de informações ou seja a transmissão / recebimento de dados pela rede.

 

 

 



3. Firewall

 

Nos Estados Unidos antigamente as casas eram construídas umas próximas as outras e o risco de 

incêndio era grande,  então caso ocorresse um incêndio em uma das casas o risco do fogo propagar, 

colocando em risco as casas vizinhas era grande. Então os moradores construíram paredes entre as casas 

para proteção das mesmas, estas paredes eram chamadas de Firewall (Parede corta fogo).

            Situação semelhante a esta acontece nas redes de computadores de grandes corporações. 

Hoje em dia grandes empresas trabalham com grandes informações, e informações valiosas, que podem 

ser  úteis  para  empresas  concorrentes,  que  podem estar  ali  lado  a  lado  em uma concorrência  ou  no 

desenvolvimento de um projeto pioneiro ou servirem até mesmo para a espionagem. O fato é que se estas 

informações caírem em mãos erradas, ou utilizadas inadequadamente, podem causar grandes prejuízos 

para a empresa. Uma ferramenta similar a que era utilizada pelos moradores dos Estados Unidos, vem 

sendo largamente utilizada para a proteção das redes existentes e os recursos disponíveis nela é conhecido 

coincidentemente como uma ferramenta também chamada de firewall.

Neste  capítulo  será  descrito  o  quem ver  a  ser  um Firewall  e  sua  forma de  atuação,  os  seus 

componentes, quando se deve ou não implementar um firewall sobre uma determinada rede, qual a sua 

utilidade e características.



3.1 O que é um firerwall

 

Segurança  se  tornou um ponto  polêmico,  principalmente  em redes  de  computadores  que  têm 

acesso a Internet,  mas,  na maioria dos casos,  a  grande preocupação dos administradores de redes se 

resume em dificuldades para se enviar números de cartão de crédito, realizar troca de correspondência, e 

negociações  pela  rede,  garantindo para  um usuário ou empresa uma forma de transmissão de  dados 

segura, sem que haja violação, ou alteração de informação, à medida que a maior parte das empresas 

conecta  suas  redes  privadas  à  Internet.  Por  isso,  uma questão  básica  passa a  ser  como impedir  que 

usuários  não  autorizados  ganhem acesso  livre  a  dados  considerados  “perigosos”  se  acessados  pelos 

mesmos.  Um  dos  principais  meios  de  defender  as  redes  privadas  desses  eventuais  acessos  são  os 

firewalls. 

Um firewall é um sistema ou grupo de sistemas através do qual flui o tráfego de dados entre duas 

redes distintas de computadores, permitindo que se implemente uma política de segurança que determine 

o  que  pode  ou  não  passar  de  uma  rede  para  outra,  e  quem  pode  ou  não  pode;  ter  acesso  a  uma 

determinada informação, ou aplicativo. A aplicação mais comum do firewall é proteger uma rede privada, 

normalmente considerada segura e confiável, com dados importantes, porém de acesso restritivo, contra 

acessos dos inúmeros usuários que podem tentar, sem autorização, acessar à rede mal-intencionados.Esses 

usuários normalmente são chamados de hackers, crackers, lammers, e inúmeras outras definições que 

formam uma parte da população que acessa à Internet, uma rede por definição considerada insegura e 

vulnerável.

Mas especificamente o firewall é um dispositivo de hardware composto de um roteador ou de um 

computador com duas placas de rede, uma ligada à rede corporativa interna e a outra ligada a Internet, 

onde se tem um tratamento específico de análise e um roteamento de pacotes controlado por um software. 

Sua função pode ser comparada a de um portão utilizado na segurança de uma casa, através dele pode se 

prover à segurança aos sistemas do lado de dentro da rede (rede interna), bem como o controle de quem 

ou de que tem permissão de acessar a rede interna, além daquele que têm permissão de acessar a rede 

externa (Internet). Um firewall funciona como uma segurança na portaria de uma empresa, controlando e 

autenticando quem pode ou não acessar a rede interna ou externa.

Todo pacote enviado de uma rede a outra passará obrigatoriamente pelo sistema, o firewall terá 

como tarefa analisá-lo, determinar se ele representa algum perigo, e se for o caso, descartá-lo antes que 

ele possa alcançar seu destino. O Firewall é geralmente configurado para prover uma filtragem controlada 

do tráfego na rede, permitindo acesso restritos a certas portas de comunicações na Internet, e bloqueando 

o acesso a quase todo o resto das outras conexões. Uma das principais funções do firewall é garantir a 

segurança de sua rede contra acessos interativos que possam ser autenticados, geralmente provenientes de 

pessoas mal-intencionadas que estão trafegando pela Internet. Colocar um firewall em uma rede pode ser 



uma forma de promover o controle do tráfego que chega e sai da sua rede interna. Ele protege sua rede e 

pode  controlar  ou até  mesmo restringir  o  acesso interno  de uma rede a  determinadas  aplicações  ou 

páginas dentro e fora de sua rede. Para que isso se torne possível o firewall tem que ser o único meio de 

acesso entre a rede externa com a rede interna, e vice-versa, por isso muitas vezes pode ser encontrado 

firewalls integrados com roteadores.

A  figura  3.1  mostra  como  um  firewall  pode  proteger  sua  rede  interna  contra  visitas  não 

autorizadas pela Internet.

 

Figura 3.1 Função do Firewall [006]

 

Antigamente falar de segurança pensava-se somente na filtragem de pacotes enviados para uma 

rede, ou seja, as informações indesejáveis eram descartadas de acordo com a configuração de regras em 

um roteador. Hoje em dia infelizmente essa não é a melhor forma de se protege uma rede ou um site 

contra  invasão.  Por  exemplo,  a  filtragem de  pacotes  não  é  tão  eficiente  quando  se  trabalha  com o 

protocolo FTP (File  Tranference Protocol),  pois  este protocolo em específico permite que o servidor 

externo sendo conectado estabeleça conexões de volta em uma determinada porta para que a transferência 

de dados seja completada. Mesmo que esta norma fosse configurada em um roteador, esta porta  ficaria 

livre para conexão nas máquinas internas, permitindo a conexão de fora para a rede interna, essa e outras 

são as tarefas de um Firewall. [006]. 

 

3.2 A importância de Um Firewall

            Hoje em dia a informação se tornou um objeto importante para as empresas, pessoas instituições 
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ou universidades. E a cada dia com o crescimento da Internet, obter informação está se tornando cada vez 

mais fácil e rápido. A informação na Internet esta se tornando um meio de consumo para muita gente, esta 

crescendo  de  uma  forma  assustadora  o  comércio  eletrônico,  a  troca  de  informação  via  Internet,  a 

automação de vários segmentos bem como o auto-aténdimento através da Internet. A cada dia que passa 

torna-se mais cada vez mais difícil viver, e garantir o funcionamento de uma empresa ou de manter um 

negócio hoje sem a Internet.

            A Internet hoje em dia passou a ser uma verdadeira selva onde pode ser encontrado praticamente 

todo tipo de informação, informações de todos os tipos são visualizadas e acessadas a todo o momento, e 

existem todos os  tipos  de  pessoas  navegando na  Web.  Pessoas  que  simplesmente  querem visualizar 

informações que são consideradas turistas em site de Internet,  outras utilizando a Internet como uma 

forma de trabalho divulgando informações ou obtendo informações necessárias para o seu negócio ou 

atividade, realizando negociações na rede, tais como, e-commerce e o e-business e os aventureiros da rede 

que ficam a espera de uma falha em algum sistema de segurança para poder invadi-lo. Estas pessoas 

podem utilizar  um site  na Web para acessar essas informações,  altera-las ou remove-las de forma a 

prejudicar o conteúdo das informações no site,  utilizar o mesmo como uma forma trampolim para a 

invasão de outros sites, além de utilizar o mesmo como uma forma de armazenamento de informações 

roubadas ou contrabandeadas, o firewall tornou-se uma das armas mais seguras para impedir o acesso não 

autorizado dessas  pessoas,  garantindo a  segurança de pessoas,  empresas  e  serviços ligados ao site  e 

empresa em questão. [006] 

            Quando começou a se disponibilizar informações via Internet todos queriam ter acesso a elas, era 

uma  forma  de  se  obter  informações  de  uma  forma  rápida,  simples,  e  acima  de  tudo  atualizada.  A 

informação passou a ser uma mercadoria bem atrativa, e com grande valor na Internet. Mas o fato é, como 

tudo possui algum valor ter que ser cuidadosamente guardado, para não ser roubado ou extraviado, com 

as informações maldosas e com grande conhecimento de computadores e tecnologias, que ficam a espera 

de um descuido para poder entrar e quebrar a segurança de um sistema, não importando para estes se é 

uma rede interna de informações de uma empresa ou se são dados disponibilizados via Internet. Como a 

Internet é um meio de disponibilizar informações, ela não está preparada para garantir a segurança de 

dados confidenciais,  então cabe ao administrador de redes  desenvolver  meios que possam garantir  a 

segurança destes dados, daí uma grande importância de um firewall.

            Toda rede local com conexão dedicada à Internet precisa de proteção. Estatísticas mostram que 

empresas  americanas  perderam bilhões  de  dolares  nos  últimos  anos,  devido  a  ataques  de  heckers  e 

gangues cibernéticas.  É um engano pensar que somente as grandes corporações são alvo de heckers. 

Qualquer  empresa  com conexão dedicada  à  Internet  é  um alvo,  pois  as  ferramentas  automáticas  de 

hackers atacam milhares de endereços por hora e penetram no primeiro site desprotegido.

Existem mais  de 100.000 sites  na própria  Internet  dedicados a  atividades  de  hacking onde  é 



possível obter ferramentas para invasão de sistemas.

Além disso, as informações disponíveis na Internet podem ser acessadas por qualquer um, e com o grande 
crescimento de sistemas que interagem seus bancos de dados com os usuários da Internet, os sistemas, 
redes internas, ou intranets, vêm se tornando cada vez mais vulneráveis e desprotegidos a invasões, e 
contra a exposição de informações confidenciais, máquinas e equipamentos utilizados internamente em 
uma empresa, destes ataques indesejáveis, garantindo a segurança da empresa, de seus clientes e 
fornecedores. [0010] 

 

3.3 Os tipos de Firewall

 

Instalar ou não um Firewall passou a ser uma tarefa de grande importância para vários segmentos 

na Internet,  o fato é  para decidir  sobre a necessidade de instalação de um firewall  vários fatores de 

segurança devem ser levados em consideração.

Um fator importante para se definir qual o tipo de firewall a ser instalado, é considerar qual o tipo 

de transação utilizado pelo site/empresa, e qual o sistema operacional utilizado, pois cada tipo de sistema 

operacional possui  suas vulnerabilidades específicas,  e  requerem tipos e configurações específicas de 

firewall.

Para decidir o tipo de firewall a ser implantado deve ser levada em consideração uma política 

interna de segurança, onde deve ser estabelecido um padrão no site em questão, regulamentos a serem 

seguidos pelo administrador de redes, e usuários dos sistemas, além do fator mais importante que é a 

forma da configuração do firewall.

Com um firewall instalado, é possível configurá-lo, permitindo e/ou restringindo totalmente ou 

parcialmente todo o tipo de acesso a páginas, servidores, banco de dados, e aplicações disponíveis via 

Internet, além de ser possível ter um controle total das informações a serem transmitidas ou recebidas de 

uma rede interna dentro de uma empresa.

Existem vários tipos de firewalls comerciais, tais como aqueles chamados de OS Shields, onde são 

instalados por cima do sistema operacional, onde ele trabalha com a combinação de filtragem de pacotes 

com aplicações proxies capazes de monitorar dados e séries de comandos de qualquer protocolo. Este tipo 

de  aplicação não teve muito sucesso devido a  problemas específicos em sua  configuração.  Mas nos 

últimos tempos a tecnologia de firewalls desenvolveu-se bastante, além dos modelos tradicionais também 

chamados de firewall estáticos, atualmente vem crescendo uma nova tecnologia de firewalls, o chamado 

firewall dinâmico.

Sua  principal  diferença  dos  firewalls  tradicionais,  onde  sua  principal  função  é  a  de  permitir 

qualquer serviço, a não ser que esteja expressamente proibido, e a de recusar qualquer serviço, a não ser 



que o mesmo seja expressamente liberado, um firewall dinâmica irá permitir e recusar qualquer serviço a 

qualquer hora e qualquer tempo que se necessitar. Com base nessas características específicas de cada 

tecnologia podemos citar alguns tipos mais comuns de firewalls, que são aqueles que adequam a um 

conceito básico, proteger uma rede pública de uma rede privada. Entre estes tipos de firewall disponíveis 

no mercado, todos eles se enquadram em um dos dois níveis de firewall existentes, em nível de rede, e em 

nível de aplicativo. [0013] 

 

3.3.1 Firewall em Nível de Rede

 

Este tipo de firewall tem como característica principal utilizar roteadores simples. Sua operação 

envolve a verificação de um pacote de IP individual e decide se permite ou não um serviço no servidor 

baseado  no  endereço  de  origem,  destino  e  porta  de  comunicação  utilizada.  Alguns  Firewalls  tem a 

capacidade de monitorar o status de uma conexão que passa por eles. Esse tipo de firewalls é bastante 

rápido e transparente ao ambiente, além de ser de fácil instalação e possuir um custo mais barato. A figura 

3.2 pode representar melhor essa definição. 

Figura 3.2 – Função Básica da Firewall [006]

No exemplo descrito na figura, o roteador, operando em nível de rede, controla todo acesso que 

chega, e saí da rede interna, remetendo todas as requisições de acesso ao basition host. O roteador não 

permite nenhum acesso a rede interna, a não ser que passe por ele. [006]
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3.3.2 Firewall em Nível de Aplicativo

 

Os  firewalls  que  operam  em  nível  de  aplicativo  são  geralmente  constituídos  de  software, 

considerando  que os servidores proxies  funcionam  no mesmo  nível, esse tipo de firewall  pode ser 

bastante útil na coleta de informações a respeito de quem acessa a rede, além de servir como forma 

controle. Este tipo de firewall pode fornecer informações bem mais detalhadas a respeito da atividade da 

rede e das conexões que entram e sai dela. Este tipo de firewall possui algumas limitações, pois se uma 

rede possuir um servidor Web, no lado da rede interna, as conexões a esse servidor seriam bem limitadas, 

pois o proxy bloquearia a maior parte das conexões.

Figura 3.3 Modelo de Firewall em Nível de Aplicativo [006]

A figura 3.3 mostra um exemplo de um firewall em nível de aplicativo, chamada dual-homed 

gateway controlado por um servidor proxy rodando no bastion host, este é composto por duas interfaces 

de rede em cada lado da rede, e todo o tráfego que passa totalmente bloqueado.

Cada aplicação habilitada na configuração do firewall, SMTP (Correio), http(Web), FTP (File 
Transfer Protocol), TELNET, etc; exige um tipo de proxy específico que monitore a porta IP por onde 
passam os pacotes referentes aquela determinada aplicação. Este tipo de firewall não permite tráfego 
direto entre as duas redes. Toda comunicação requer o estabelecimento de duas conexões, uma entre 
origem e o proxy, e outra entre o proxy e o destino. O proxy correlaciona as duas conexões através do 
número da sessão TCP (que está presente em todos os pacotes) e redireciona os dados que vem da 
conexão x para a conexão y e vice-versa.O que é importante é que todo o pacote antes de ser 
redirecionado de uma conexão a outra, é analisado pelo servidor proxy que possui uma configuração 
específica, que determina o que pode ser considerado um perigo de segurança no protocolo utilizado 
naquela porta específica que decide se o pacote deve passar ou ser descartado. O resultado é que o 
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firewall de aplicação consegue detectar riscos que um firewall de rede teria como perceber, alcançando 
um nível de segurança superior.

Um exemplo é o proxy FTP, que pode bloquear completamente o acesso de usuários externos as 

máquinas  internas  da  empresa  ao  mesmo tempo em que  permitem os  usuários  internos  que  copiem 

arquivos da internet para a rede interna, mas não o contrário. Todos os exemplos de servidores proxies 

estão  ligados  ao  funcionamento  dos  protocolos  específicos  de  cada  aplicação  e  não  poderiam  ser 

implementados em firewalls de rede, que não são capazes de examinar o conteúdo dos pacotes IP. 

Firewall em nível de aplicação são mais transparentes do que os firewalls de rede. Onde toda e 

qualquer aplicação exige a existência de um proxy, se o usuário precisa de uma aplicação para a qual não 

existe um proxy rodando no firewall, a aplicação simplesmente não funcionará. Como na informática há 

sempre novas tecnologias e aplicações sendo lançadas a todo instante, algumas podem ter problemas com 

esse tipo de firewall, ou os fornecedores terão sempre que possuir novas versões de firewall que suportem 

estas novas tecnologias e aplicações. Quando for necessário usar uma aplicação onde o fornecedor do 

firewall não tem, e nem terá, um proxy específico para a mesma, a solução é a utilização de um proxy 

genérico. Criar um proxy genérico é simples, trata-se tão somente de informar ao firewall, que quaisquer 

pacotes trafegando entre as máquinas internas e as máquinas externas que usam uma determinada porta 

são  confiáveis  e  podem  entrar.  Apesar  de  tal  razoavelmente  seguro,  porque  a  comunicação  não 

monitorada é duplamente restrita, não apenas ocorre uma única porta IP, como só envolve máquinas de 

confiança.

Como não permite comunicação direta entre o cliente e o servidor, o firewall de aplicação é menos 

transparente, do que o firewall de rede. É necessário que o programa na máquina cliente saiba que deve 

estabelecer uma conexão com o servidor proxy e determinar ações como “conecte-se a um servidor Web 

específico e mostre sua página”.Quando a máquina cliente sabe fazer isso, como é o caso da maioria dos 

browsers Web, bastando para isso configura-lo corretamente é mais simples, agora quando a máquina 

cliente exige conexões diretas com o servidor, por exemplo, conexões com um servidor de FTP ou Telnet, 

o usuário acessa ao proxy e este, em vez de solicitar nome e senha, solicita o nome do servidor com o 

qual se deseja conexão e a partir daí a conexão ocorre normalmente.

O firewall em nível de aplicação oferece algumas vantagens sobre o firewall em nível de rede. 

Uma das mais importantes é permitir um acompanhamento mais detalhado das comunicações entre as 

duas redes, inclusive com o fornecimento de logs e relatórios de auditoria. O fato do DNS ( o sistema 

encarregado  de  traduzir  nomes  como  www.aax.zaz.com.br   para  o  seu  endereço  IP  específico 

200.192.181.3)  ser  também um Servidor  proxy  permite  que  os  nomes  das  máquinas  internas  sejam 

mantidos em sigilo e que um mesmo nome possa referenciar duas máquinas diferentes da origem de quem 

consulta. Além disso, sendo toda a comunicação com a Internet roteada pelo firewall, o mundo externo só 

precisa saber da existência de um único endereço IP (o da porta externa do firewall) e os verdadeiros 

endereços das máquinas internas podem ser protegidos, este processo é chamado de mascaramento de IP, 



o que reforça o sigilo das máquinas internas da rede.

 

3.3.3 - Screening Routers

 

Vários modelos de roteadores têm como caracteristicas fazer a seleção de pacotes baseados em 
critérios como o tipo do protocolo, o endereço de origem e o endereço de destino dos campos para um 
tipo de protocolo particular, e controlar o que são parte de um determinado protocolo. Estes roteadores 
são chamados de screening routers (roteadores de seleção ou filtragem).

Muitos fabricantes de roteadores consideram estes como produtos firewall. Eles são denominados 
firewalls, pois geram proteção para uma rede interna baseados em regras e informações processadas nos 
roteadores.

Estes roteadores de seleção geram um mecanismo de controle, que controla o tipo de tráfego que 
existe em algum segmento da rede. Para controlar este tráfego, os roteadores controlam o tipo de serviço 
que possa existir em um segmento da rede. Serviços considerados duvidosos a segurança da rede podem 
ser negados. 

Roteadores de seleção podem discriminar o tráfego na rede, baseados no tipo de protocolo e no 
valor dos campos de um pacote. Os roteadores capazes de discriminar e restringir pacotes ao entrarem 
baseados em critérios de protocolos específicos são chamados de roteadores de filtragem de pacotes.

A figura 3.4 mostra um exemplo de um serviço de filtragem de pacotes implementado por um 
roteador de seleção. Esta figura mostra a rede de uma empresa conectada a Internet e com um roteador de  
filtragem  de  pacotes.  

 

Figura 3.4 Filtragem de Pacotes em um Roteador [006]

Existem milhões de redes corporativas interligadas à Internet. Existem hoje na rede diversos 
estilos de usuários da Internet, onde aglomerado de pessoas mal intencionadas tentam a cada minuto 
invadir estas redes. Mas como toda informação importante deve ser protegida e o seu acesso deve ser 
controlado para que pessoas estranhas ou não autorizadas tomem posse ou acessem estas informações, 
para ser este controle pode-se implementar um roteador de seleção, ele examina os pacotes e determina se 
podem entrar ou não em uma rede.[006]
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Na figura 3.4 é descrita uma situação onde a rede de uma corporação aparece cercada por um 
perímetro de segurança. Por causa dos maliciosos que existem na Internet é preciso definir quais são as 
zonas de risco de uma determinada rede. A zona de risco é considerada toda à parte que envolve o 
protocolo TCP/IP capaz de acessar diretamente a Internet.  Se o acesso ocorrer direto, significa que não 
há medida de segurança entre a Internet e os Hosts da rede da corporação. Hosts pertencentes às zonas de 
riscos são vulneráveis a ataques. O screening router é um dispositivo que pode ser usado para reduzir esta 
zona de risco, de modo que nada ultrapasse seu perímetro de segurança sem que seja analisado antes.

 

3.3.4 - Dual-Homed Host

 

Nas redes que utilizam o protocolo TCP/IP, o termo multi-homed host descreve um host que tem 
múltiplas redes interligadas por placas. Geralmente cada placa de rede é conectada a uma rede específica. 
A figura 3.5 mostra um exemplo multi-homed hosts.

Figura 3.5 Muiti- Homed Host [0014]

3.3.5 - Bastion Host

 

Um bastion host é um tipo de firewall que mantêm a segurança da rede. O bastion host é um host 
central na rede de uma empresa encarregado de controlar a segurança da rede. Isto significa que o bastion 
host monitora e administra a segurança da rede. O bastion host esta localizada entre uma rede interna e 
uma rede externa não confiável (Por exemplo, a Internet) e que podem estar sujeitas a ataques. 

O bastion host é colocado em um ponto da rede que onde esta localizada à entrada da rede da 
corporação. A figura 3.6 demonstra onde deve estar localizado o bastion host. 
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Figura 3.6 Localização de um Bastion Host [0014]

 

 

3.3.6 - Application Level Gateway

 

 O Application level gateway negocia o armazenamento e o avanço do tráfego bem como interagir 
com o tráfego. Podem ser programados para entender o tráfego em nível de aplicação de usuários. Eles 
podem gerar controles de acesso em nível de usuário e em nível de protocolo de aplicação. Sua principal 
vantagem é a capacidade de lançamento e controle de todas as entradas e saídas de tráfego. 

Para cada aplicação, o application level gateway usa um código construído exclusivamente para a 
aplicação, onde este código especial gera um alto nível de segurança. Para cada novo tipo de aplicação 
adicionado a rede esta necessita de proteção, portanto novos códigos especiais vão sendo escritos. O 
application level gateway determina um limite básico de aplicações e serviços.  A figura 3.7 descreve o 
application level gateway.

Figura 3.7 O Application Level Gateway [0014]
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3.3.7 – Secure IP Tunnels

 

Basicamente este modelo é utilizado para a criação de uma conexão segura entre servidores. Este 
modelo utiliza o encapsulamento para inserir em um pacote IP o seu cabeçalho dentro de pacotes IP 
encriptados. Estes pacotes são encriptados antes de entrarem no túnel e decriptados do outro lado. 

Neste modelo as chaves têm que coincidirem, pois caso isso não ocorra, estes pacotes não são 
inteligíveis e por sua vez serão descartados.

 

3.3.8 IP Filtering

 

Este modelo é um dos principais, pois se trata de um modelo de grande eficiência entre os 
principais tipos de firewalls. Entre os vários modelos existentes no mercado, a filtragem de pacote pode 
ser a mais eficiente e a mais utilizada, pois é a que possui um custo bem menor.

Sua característica básica é ser bem simples, onde só aqueles determinados pacotes permitidos em 
sua configuração são aceitáveis. Todos os pacotes além daqueles que não estão permitidos serão 
rejeitados. Um aspecto negativo neste tipo de firewall, é que ele não consegue adequar-se a mudança de 
um processo em uma conexão. [006]

Apesar da configuração de filtro especificar uma lista de serviços que devem ser rejeitados, esta 

configuração não funciona bem para um firewall. Existem algumas razões para isso. Primeira, o número 

de portas conhecidas é grande e está aumentando a cada dia. Com isso o administrador de redes deve 

atualizar tal lista constantemente, pois se ocorrer uma simples omissão de alguma porta, o firewall pode 

ficar vulnerável. Outra razão seria o tráfego de uma rede, pois nem toda transmissão utiliza a mesma 

porta, e uma conhecida. E por ultimo listar portas de serviços conhecidos deixa o firewall vulnerável ao 

envelopamento, técnica na qual um pacote é temporariamente encapsulado em outro, para a transferência 

através de parte de uma rede. O envelopamento é utilizado para ludibriar a segurança fazendo com que 

um host ou roteador de dentro da rede aceite pacotes encapsulados de um estranho, remova uma chamada 

de emcapsulação e envie o pacote para o serviço que, de outro modo, seria restringido pelo firewall. 

[0011]

Essa técnica de enganar  o  firewall  é chamada de “IP Spoofing” ou somente spoofing,  e será 

explicada posteriormente.

            

3.3.9 Proxy integrado ao Firewall

 



Os proxies são principalmente usados para permitir acesso a Web através de um firewall conforme 
mostra a figura 3.8. Um proxy é um servidor http especial que tipicamente roda em uma máquina 
firewall. O proxy espera por uma requisição de dentro do firewall, a repassa para o servidor remoto do 
outro lado do firewall, lê a resposta e envia de volta ao cliente.

Figura 3.8 Visão Geral de um Proxy [009]

Alguns serviços tais como SMTP, NNTP e NTP, suportam proxying de uma forma natural. Estes 

serviços são projetados de tal forma que as mensagens (email, news, clock settings) são recebidos por um 

servidor  e  então  armazenados  até  que  eles  possam  ser  enviados  adiante  para  um  outro  servidor 

apropriado. Portanto, cada host intermediário atua como uma espécie de procurador.

 O proxy atua como um procurador que aceita as chamadas que chegam e checa se é uma operação 
válida. Após receber a chamada e verificar que a solicitação é permitida, o servidor procurador envia 
adiante a solicitação para o servidor real. A procuração atua como servidor para receber a solicitação que 
chega e como um cliente quando envia adiante a solicitação. Depois que a sessão é estabelecida, a 
aplicação procuradora atua como uma retransmissora e copia os dados entre o cliente que iniciou a 
aplicação e o servidor. Devido ao fato de todos os dados entre o cliente e o servidor ser interceptado pelo 
proxy ele tem controle total sobre a sessão e pode realizar um logging tão detalhado quanto se desejar.

O proxy e de fácil configuração, pois não é necessário configurar regras para cada protocolo 
existente. Uma das características do proxy e converter os diversos protocolos para o protocolo http, onde 
entre o cliente e o proxy, nenhuma funcionalidade é perdida, pois FTP, Gopher e outros protocolos Web 
são bem mapeados para o HTTP.

O proxy deve ser capaz de atuar tanto como um servidor e como um cliente. Ele atua como um 
servidor quando aceita requisições HTTP de clientes conectados a ele e atua como cliente quando se 
conecta com servidores remotos para conseguir retornar (ou atualizar) os documentos para seus clientes. 
Os campos do cabeçalho passados para o proxy pelo cliente são usados sem modificações quando o proxy 
se conecta ao servidor remoto de forma que o cliente não perde qualquer funcionalidade quando existe 
um proxy como intermediário. [009]     

 

3.4 A Configuração Básica de um Firewall

A configuração de um firewall é simples:
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1.      Pegue um computador com capacidades de roteamento.

2.      Instale nele duas placas de redes.

3.      Bloqueie o forwarding de ip.

4.      Permita que uma das placas de rede tenha acesso a internet.

5.      Permita que a outra placa de rede tenha acesso a rede interna.

 

Isso é o bastante para que este computador se torne um firewall, pois agora a rede interna não tem 

acesso a Internet, os usuários internos agora terão que se conectarem a esta máquina para se ter acesso à 

internet, e da mesma forma ocorre para que uma pessoa no meio externa  à rede possa acessar alguma 

máquina pertencente à rede interna da empresa. Mas se o acesso à internet ou seu site agora esta protegido 

pelo firewall, o acesso a ele também está proibido, de ambos os lados. Agora os usuários internos terão 

que fazer um login firewall e depois na internet.

 

3.5 – Conclusão

 

O firewall tornou-se uma ferramenta de grande utilidade para a corporação. Ele pode ser 
considerado como uma mistura entre software e hardware e possui componentes que podem atuar 
juntamente com ele ou isoladamente em determinados pontos da rede. O firewall na verdade é um 
instrumento necessário para se garantir a segurança de uma empresa, mas se esta empresa não adotar uma 
política de segurança eficaz, firewall pode não ser capaz de proteger os dados de uma empresa.



Capitulo 4 – Alguns Tipos de Ataque
 

Existem várias formas de uma rede ser invadida, onde hackers, crackers ou mesmo pessoas mal 
intencionadas usam para realizar uma invasão de um computador pelo simples mérito de ter violado a 
segurança de uma rede, ou travar uma máquina que pode estar acessando um servidor e IRC, e até 
mesmos invadir uma máquina/rede para roubar, adulterar, ou até mesmo apagar alguma informação de 
uma máquina alheia, este acontecimento em alguns casos podem até ser considerados como espionagem. 
Neste capitulo será descrito as várias formas que uma pessoa ou grupo de pessoas pode adotar para 
realizar esta invasão. Serão descritos os tipos mais comuns, pois a informática é um mundo onde novas 
tecnologias surgem a cada minuto, sua evolução é muito rápida, e várias empresas desenvolvedoras 
dessas tecnologias, para acompanharem as tendências de mercado lançam novas interfaces e/ou versões 
sem se preocuparem muito com a sua segurança e por sua vez, as formas de invasão também surgem do 
nada, explorando as vulnerabilidades dessas novas tecnologias que são lançadas a cada dia no mercado. 

Geralmente as pessoas navegam na Internet, sem ter muita noção dos perigos e riscos virtuais que 
estão sujeitando suas máquinas.

 

 

 



4.1 Hackers x Crackers

 

Por definição um cracker, é um individuo que tenta invadir um sistema quebrando ou adivinhando 
a senha de acesso do usuário. Geralmente a maioria dos crackers são adolescentes, punks mal-
intencionados, que se auto-idolatram de atos destrutivos, modificando informações (pelo simples gosto de 
marcar sua presença) ou destruindo o que encontram pela frente. São comparados aos vândalos que 
destroem coisas pelas ruas e sujam as paredes dos edifícios e muros pelos caminhos que percorre na 
cidade. Muitas vezes, os crackers são confundidos com os hackers. Geralmente o nível de educação e 
inteligência de um cracker está bem inferior ao dos hackers. Já os hackers, são indivíduos, na maioria 
profissionais, com um conhecimento bastante vasto sobre sistemas e comunicações. É comum que um 
hacker conheça várias linguagens de programação, esteja a par de todas as artimanhas do Unix, C e C++ e 
também um grande conhecimento do protocolo TCP/IP e suas implementações. Penetrar em um sistema é 
para eles uma aventura, um desafio. Um hacker tem muito mais prazer em penetrar em um sistema em 
explorar suas vulnerabilidades na segurança, e sair dele sem ser notado do que deixar rastros óbvios de 
sua presença. Parte da ética dos hackers é a de não modificar as configurações do sistema que penetram, a 
não ser apagar os seus próprios rastros, para que não sejam descobertos, o que envolve a adulteração de 
arquivos de logs, etc. Eles não têm a necessidade de destruir dados ou informações que encontram, como 
os crackers, já que sua motivação é mais intelectual que emocional. Um hacker busca conhecimentos 
sobre os sistemas, gosta de explorar; já o cracker quer destruir, perturbar. Os hackers têm sede por 
aprender cada vez mais sobre os mistérios e maravilhas do “ciberespaço” e poder através destes 
conhecimentos atuar de maneira ilícita. [0010]

 O número de ameaças em sites na Internet em geral está crescendo assustadoramente.  E a cada 
dia essas ameaças ficam cada vez mais sofisticadas. Devido ao aumento do uso de redes locais e de 
grandes redes como a Internet, um dano causado por um incidente de segurança em um computador 
aparentemente isolado (um servidor, por exemplo) pode se espalhar para outras máquinas, causando 
problemas na execução do serviço e outras perdas.

O administrador de um site Web precisa estar por dentro, passo a passo das crescentes formas de 
ameaças em uso e aprender como reagir aos incidentes com rapidez e eficiência.

Nos anos 80, as formas predominantes de ameaças à segurança dos eram tipicamente associados a 
problemas mecânicos e/ou de meio ambiente, que incluíam ataques de dentro da empresa, desastres 
naturais, roubo e danos físicos. Essas ameaças eram fáceis de entender e de controlar usando os 
tradicionais controles de segurança e planejamento.

Hoje temos muitas tecnologias novas, e a Internet é uma delas. Quando se trata de segurança da 
Internet, estamos diante de uma nova forma de ameaça, uma classe de ameaças  com base em softwares, e 
é muito importante entendê-la e controlá-la. Essas novas ameaças incluem os hackers e crackers, usuários 
não autorizados que exploram as vulnerabilidades do sistema e utilizam-se de vírus, bugs de redes e os 
famosos “Cavalos de Tróia”.

Essas novas formas de ameaças, incluindo as ameaças da Internet, são geradas por inúmeros 
fatores relativos ao meio ambiente, confiança e ingenuidade na Web. Algumas dessas ameaças incluem:

•                    Nível de dependência da Internet: Muitas empresas e pessoas contam com os 
serviços dos sites Web e Web browsers para completar as necessidades de troca de informação e 
pesquisa.

•                    Vírus: O Vírus de computador, em particular os que proliferam via arquivos 
anexados a e-mail, causam danos e a cada dia a situação esta piorando, pois na medida em que o número 
de sites Web e de usuários crescem, estes não estão sendo implementados sem um mínimo ou quase 
nenhum controle de segurança. Além disso, as empresas não levam muito a sério a importância da 
implementação de uma política de segurança. Com isso número de vírus e formas de contaminação 
também tem aumentado, elevando assustadoramente o número de vírus soltos pela rede.



•                    Aumento dos sites Web nas empresas: O número de browsers disponíveis, a 
capacidade de se conectar à empresa remotamente e à Internet em quiosques públicos, bem como nas 
universidades vem crescendo a cada dia. Por isso a necessidade de uma resposta eficiente aos incidentes 
de segurança vem se tornando bastante importante para os administradores de redes, principalmente de 
grandes redes.

Quando uma máquina, rodando um browser para acessar a Internet e que faça parte de uma rede 
interna, tenha sua segurança ameaçada, esta poderá afetar um número significativo de máquinas 
conectadas a ela e até mesmo outras máquinas, se uma WAN (Wide Area Network) estiver presente. Os 
resultados podem acarretar conseqüências que se estendam à área legal e financeira comprometendo 
informações sigilosas da empresa.

•                    Os hackers diariamente tentam invadir sistemas. Os administradores destes sites, se 
não estiverem aténtos, podem ser vítima de um ataque e sequer ficar sabendo. Um hacker é capaz de 
penetrar o sistema e sair dele sem deixar rastros. Ele poderá até usar o seu site como trampolim para 
atacar outros sites. Bastante.

Existem inúmeras outras ameaças conhecidas. Bem como muitas outras ainda não conhecidas. 
Uma forma típica de ameaça dos hackers aos servidores Web, é que eles podem fazer com que o software 
deste pegue o arquivo de senhas no Unix e copie para o site deles. Isto é feito através de programas 
específicos.

Outra forma de ameaça na plataforma Unix é o servidor de internet perguntar pelo username do 
usuário e este entrar com ponto-e-vírgula, que é comando do Unix para entrar com outro comando. 
Alguns dos servidores HTTP tentam filtrar os ponto-e-vírgula na presunção de que o usuário não tem a 
necessidade de utilizá-lo. Outros hackers já atacam os sistemas Unix tentando mudar os privilégios de um 
usuário comum para um superusuário. Uma vez modificados, eles vão direto ao arquivo de senhas. Outra 
ameaça na plataforma Unix é que hackers, uma vez dentro do sistema, configurem os softwares drives da 
rede, para uma modalidade, promíscua, o sistema começa a coletar tudo o que houve na rede. O hacker, 
depois faz uma cópia do arquivo e começa a analisar o matérial coletado.

Outra forma de ameaça bastante comum envolve os scripts CGI (Commom Gateway Interface). 
Muitas páginas na Web apresentam documentos e hiperlinks a outras páginas ou sites. Contudo, alguns 
têm também recursos de busca que permitem pesquisar um site, ou sites, atrás de determinadas 
informações. Essas buscas são feitas via formulários processados via scripts CGI.

Os hackers podem modificar estes scripts para executarem coisas que não poderiam ser 
executadas. Normalmente, esses scripts CGI somente farão a busca dentro da área da Web, mas se você 
os modificar, eles podem fazer essa busca fora do servidor. Para evitar que isso aconteça, você terá de 
configurar esses scripts com um baixo nível de privilégio dos usuários. Essas ameaças crescem cada dia 
mais rápido e a firewall assim como outras ferramentas tentam dificultá-las reforçando a segurança. Na 
corrida dos ataques às redes de computadores e de comunicação, os ataques mais comuns foram os 
seguintes:

 

4.1.1 E-mail Bomba

 

Quase todas as pessoas que navegam pela internet já ouviram falar de e-mail bombas, mas poucos 
tiveram o prazer de procura um livro ou até mesmo uma pessoa mais experiente para saber o que é isso e 
quais os riscos que esta ferramenta pode oferecer. 

Existem vários scripts pela internet utilizados na maioria dos casos para usuários participarem de 
chats em servidores de irc.



Ao contrario do que se pode pensar quando se ouve falar de e-mails bombas, os vírus, podem 

atuar e  causar algum mal se for executado (tanto os normais quanto os de macro). Esta hipótese de vírus 

está descartada dos mailbombs.

Até porque um e-mail que contenha um arquivo anexado é perigoso, pois pode conter um vírus, 

mas se você apagar este arquivo ou passar um anti-vírus nele o problema estará resolvido.

Mas  o  e-mail  bomba  é  simplesmente  um  texto,  e  um  texto  não  pode  ser  executado,  ou  se 

auotexecutar causando algum dano à máquina de um usuário. Geralmente o mailbomb causa problemas 

não ao usuário final, mas sim ao seu provedor. O e-mail bomba trabalha da seguinte forma, cada usuário 

de um provedor de Internet possui um espaço limitado na caixa postal para receber mensagens. A bomba 

se refere à "estourar" o espaço que lhe destina no seu provedor e, assim, o provedor, com sua caixa postal 

entupida de mensagens, começa a rejeitar mensagens novas destinadas ao usuário, até que o usuário retire 

suas mensagens e esvazie sua caixa postal. 

O processo de funcionamento do e-mail bomba é simplesmente enviar várias mensagens repetidas, 

geralmente contendo um texto malcriado, para um determinado e-mail e impedindo que o usuário receba 

mais mensagens, o que pode ser muito prejudicial para algumas pessoas com negócios importantes que 

dependem de correio eletrônico.

Os bons programas leitores de e-mail possuem a capacidade de lhe mostrar apenas o Subject, o 

tamanho e o remetente das mensagens que estão lhe esperando no provedor. A partir  daí  você pode 

escolher qual você quer trazer para seu computador, qual você quer apagar do servidor, ou ambos. Isto é 

muito útil para se prevenir de "baixar" milhares de mensagens que só serviriam para ocupar seu tempo. 

[007]

 

4.1.2 IP Spoofing

 

“O IP Spoofing ficou famoso após ter  sido a  atração principal do ataque à rede de Tsutomu 

Shimomura, um dos maiores especialistas de segurança dos Estados Unidos, quando através dele, na noite 

de natal  de 1994,  o mais  famoso e  procurado hacker americano, Kevin Mitnick,  invadiu a  sua rede 

particular e roubou alguns dos seus programas, dentre eles, um software de programação dos celulares 

Oki, que lhe permitiria ter um controle total sobre suas ligações clandestinas e escutas de celulares”.

Esta  história  é  claro,  foi  desmentida  por  Kevin,  que  apesar  do  sabido  interesse  no  referido 

telefone, não demonstrava aptidão suficiente para realizar um ataque desta grandeza. Apesar deste tipo de 

ataque  ter  sido  teorizado  há  muitos  anos,  somente  na  metade  desta  década  ele  ficou  mundialmente 



conhecido e, em 1997 já era o 4° método de invasão mais utilizado. Hoje encontram-se ferramentas que 

automatizam esta fatigante tarefa, e tem-se conhecimento de ataques de spoofing concretizados em menos 

de meio minuto!”. [004] 

Sua  função  é  simplesmente  o  disfarce.  Geralmente  as  comunicações  entre  computadores  na 

Internet se baseiam em "parceiros" confiáveis. Um computador X pode manter uma comunicação com um 

computador Y de forma que não seja necessária a constante verificação de autenticidade entre eles. O 

hacker, então, se disfarça, dizendo para o computador X que "ele" é o computador Y. Desta forma o 

computador  X vai  aceitar  seus  comandos  tranqüilamente,  delegando total  autonomia  ao  hacker  para 

realizar seus ataques.

Os pacotes IP possuem um endereço destino e um endereço origem. Normalmente o endereço 

origem reflete a realidade, mas nada impede que um hacker altere este pacote para que ele pareça ter 

vindo de  outro  lugar.  Além de  enganar  o  destino,  neste  caso  o  computador  X,  é  necessário  que  se 

sobrecarregue o computador Y, para que ele não responda às mensagens de X, o que faria com que Y 

dissesse: "Mas eu não te perguntei nada!", e X cancelaria a conexão.

Faz-se necessária ainda, uma “previsão" do número de seqüência mandado por X. Este número é 

enviado  por  X  ao  originador  da  conexão  (supostamente  o  Y).  Mas  Y  não  irá  responder,  devido  à 

sobrecarga, então o hacker deve prever o número de seqüência mandado por X para que seja enviado um 

novo pacote com estes números de seqüência, fingindo novamente ter sido enviado por Y, e forjando a 

autenticação.

A previsão deste número de seqüência é um processo demorado e criativo. Durante a negociação 

da conexão, os computadores trocam informações para efetuarem o "handshake" ou analogamente seria 

como "o aperto de mão". Dentre as informações trocadas estão os números de seqüência, que devem ser 

repetidos para o destino, para que este se certifique da autenticidade da conexão. O que o hacker pode 

fazer é enviar, através de um pacote legítimo, com o endereço de origem verdadeiro, vários pedidos de 

conexão à X. Este responde com um número de seqüência para que o hacker o repita e efetue a conexão, 

mas a máquina de origem (o hacker) não tem privilégios e não lhe interessa fechar esta conexão. Então 

ele não responde a estes pacotes de X, apenas os guarda e verifica seu número de seqüência.

Após vários pedidos de conexão com X, o hacker pode "aprender" como X gera seus números e 

então mandar um pedido de conexão, desta  vez com o endereço de origem sendo Y (o computador 

confiável). Obviamente, o hacker não vai receber os pacotes de X com os números de seqüência, pois 

estes irão para o endereço de origem (computador Y, que, a esta altura, esta sobrecarregado para não 

repondê-los), mas, com base nos cálculos anteriores, o hacker prevê e manda o número de seqüência 

correto para o computador X, fechando a conexão. A figura 4.1 abaixo demonstra esta explicação.



Figura 4.1 O Ataque IP Spoofing [005]

Esta conexão é unidirecional, pois todas as respostas de X serão destinadas ao computador Y, e 

não ao computador do hacker. Então o hacker age "às cegas", pois não recebe nenhum tipo de retorno de 

X, pelo menos enquanto configura X para aceitar conexões do seu próprio computador. Ao terminar, o 

hacker tira o disfarce: desfaz a conexão falsa com X, e faz uma legítima, agora que X pode aceitar 

conexões confiáveis através do computador do hacker, com todos os privilégios possíveis e imagináveis.

Há dois inconvenientes neste ataque: o trabalho de achar um padrão nos números de seqüência e a 

falta de retorno do computador invadido. Entretanto, existe ainda uma outra categoria de spoofing, que, 

apesar das condições pouco comuns, é muito mais eficiente. Neste tipo de ataque, um computador de 

pouca  importância  em  uma  rede  é  invadido  por  um  método  simples  qualquer  (geralmente,  os 

computadores  que  não  guardam  informações  importantes  geralmente  são  esquecidos  no  projeto  de 

segurança)  e,  estando  localizado  no  mesmo  meio  físico  onde  ocorre  uma  comunicação  entre  duas 

máquinas  importantes,  ele  poderá "captar"  todo o tráfego deste  meio físico.  Com isso ele  saberá os 
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números de seqüência de ambos os lados, podendo interceptar este diálogo, pondo-se no lugar de um dos 

computadores da conexão confiável, tendo total acesso aos dados mais sigilosos. [005]

 

 4.1.3 Os Cavalos de Tróia

 

                Hoje  em  dia  um  dos  métodos  mais  conhecidos  e  comentados  para  a  invasão  de 

computadores e redes são os cavalos de troias. Existem vários tipos e cada um com sua forma específica 

de funcionamento. 

            Baseado nas histórias sobre o presente de grego (literalmente), um belo cavalo de madeira, 

que escondia centenas de soldados prontos para acabar com a paz dos troianos, o mundo da informática 

não mudou muito, a não ser pelo fato de que os cavalos de madeira agora são na maioria dos casos 

softwares ou scripts. Os chamados "programas Cavalo-de-Tróia" são, aparentemente, programas comuns, 

muitas vezes conhecidos pelos administradores de redes, e algumas vezes novos, mas que sempre fazem 

algo mais do que anunciam.

            Capturar  senhas,  causar  estragos  ou  tirar  proveito  do  usuário  de  alguma  forma  não 

documentado  normalmente  são  funções  acopladas  aos  mesmos.  Um  exemplo  clássico  de  seu 

funcionamento é o seguinte toda vez que um usuário se conecta a internet ou a rede (que supostamente 

esta  interligada  com a  internet),  o  cavalo  de  tróia  executa  um programa  chamado  "login",  que  lhe 

pergunta o nome de usuário e sua senha. Se um computador tiver um cavalo de troia sendo executado, ele 

terá um programa muito parecido com o "login" mas que, ao invés de conectar o usuário com a internet 

ou rede, ele faz uma cópia da sua senha em um arquivo escondido, onde apenas o autor do programa 

alterado sabe o local. Em alguns dias ele resgata este arquivo e terá nas mãos a senha de quase todos os 

usuários do provedor ou da rede. [005]

            Para uma máquina ser infectada por um cavalo de tróia é necessário que um “amigo 
presenteie outro com um presente grego” que seria um aplicativo qualquer. Quando esta pessoa o executa, 
o programa contamina a máquina, é semelhante a uma armadilha. 

            Após ser executado este programa aloca-se no computador da vítima, para executar suas 
tarefas, tal como roubar senhas, conforme descrito no exemplo acima.

 

4.1.3.1 Back Orifice

 

            O Back Orifice (Orifício Traseiro) foi desenvolvido por um hacker famoso que participa 



de um grupo denominado “Culto da Vaca Morta”, um grupo hacker mais antigo ainda em evidencia.

            Trata-se de um programa pequeno, bem fácil e rápido de se instalar, que dentre suas 
habilidades transforma o computador da vitima em um servidor involuntário. Sua principal função é 
controlar remotamente todos os recursos do computador invadido, sem que o usuário perceba. Seu 
funcionamento é bem simples, seu arquivo executável tem cerca de 122Kbs, apos ser executado, ele se 
auto oculta sem deixar qualquer vestígio a um usuário leigo. Este aplicativo é alocado no registro da 
máquina, assumindo o papel de servidor, e abrindo as portas de fundo da máquina para possíveis acessos. 
Apos descoberto o número do IP da vitima, os invasores utilizam estas portas para realizar seus ataques. 
Este trojan trabalha em plataforma windows 95/98 e windows NT/2000.

            Para se ter uma noção de sua funcionalidade, com esta ferramenta o invasor pode ver tudo 
o que esta na máquina copiar arquivos, renomear, excluir, vasculhar seu registro, parar e iniciar 
processos, monitorar atividades de rede, fornecendo ao invasor tudo o que foi transmitido e/ou recebido 
pela máquina servidor (máquina infectada). É possível acionar arquivos de som, capturar imagens de 
câmeras em tempo real, e até mesmo monitorar o teclado da máquina, mesmo quando o servidor estiver 
for a do ar, gravando estas informações em um arquivo texto, quando o mesmo e conectado à internet 
tudo o que foi feito (como senhas bancarias) será transmitido ao invasor, todas estas tarefas são 
executadas em underground, sem que o servidor perceba. [008]  

 

4.1.3.2 Netbus 

 

            O Netbus também é um cavalo de troia bem conhecido no mercado, parecido com o Back 
Orifice, ele pode se uma ferramenta de grande utilizada para realizar a invasão de uma máquina. 
Originalmente foi desenvolvido com a finalidade de manutenção remota, devido a sua facilidade, vem 
sendo largamente utilizado pelos hachers, pois possui uma interface muito simples de boa visão, 
identificação e utilização.

            Para poder utilizar o netbus em uma máquina, é preciso que a vítima execute um patch 
cliente em seu computador, liberando o acesso ao invasor. Após executado este patch o netbus aloja-se na 
máquina contaminada passando a dar acesso a todas as pessoas que possuem o netbus, por este motivo 
alguns hackers colocam senhas de acesso aos computadores de suas vítimas, com a finalidade de garantir 
a exclusividade de acesso a máquina de sua vitima. [0010].

 

 

4.1.4 Ataque SYN Flood

 

O Ataque SYN Flood é um dos mais utilizados ataques de negação de serviços. Este ataque visa 

impedir o funcionamento de uma máquina ou serviço específico que esta rodando na mesma. Um ataque 

de SYN Flood consegue inutilizar quaisquer serviços baseados no protocolo TCP.

Como o protocolo TCP utiliza três pacotes para estabelecer uma conexão, onde a máquina cliente 

envia um pacote à máquina servidora com um flag especial, chamado flag de SYN. Este flag indica que a 

máquina cliente deseja estabelecer uma conexão. A máquina servidora responde com um pacote contendo 



os flags de SYN e ACK. Isto significa que ela acionou o pedido de conexão e esta aguardando uma 

confirmação da máquina cliente para marcar a conexão como estabelecida. Por sua vez a máquina cliente, 

ao receber o pacote com SYN e ACK, responde com um pacote contendo apenas o flag de ACK. Isso 

significa para a máquina servidora que a conexão foi estabelecida com sucesso.

Todos estes pedidos de conexão recebidos pelo servidor ficam armazenados em uma fila especial, 

que tem um tamanho pré-definido e dependente do sistema operacional,  até que o servidor receba a 

comunicação  da  máquina  cliente  de  que a  conexão esta  estabelecida.  O servidor  armazena  todos  os 

pedidos de abertura de conexão em uma fila especial, e o sistema operacional se encarrega de definir sua 

capacidade de armazenamento, até que o servidor receba uma confirmação da máquina cliente que a 

conexão foi estabelecida. Caso o servidor receba um pacote de pedido de conexão e a fila de conexões em 

andamento esteja cheia, este pacote é descartado.

Num determinado momento, a fila de conexões em andamento fica lotada, a partir deste momento, 

todos os pedidos de conexão são descartados e o serviço é inutilizado. Esta inutilização persiste durante 

alguns  segundos,  até  que  o  servidor  verifica  que  a  confirmação  esta  demorando,  e  então  remove  a 

conexão da lista em andamento. Nesta etapa entra o atacante, se este mandar um número significativo de 

pacotes constantemente, estes ficarão inutilizados até que o mesmo pare o ataque, então este servidor 

passa a não mais responder  as conexões,  pois  não possui  espaço suficiente na fila  para autenticar a 

conexão de todos.     

 

4.1.5 Denial of Service - DoS

 

Ultimamente um dos ataques que vem sendo largamente falado são os  ataques DoS,  ou seja, 

ataques de negação de serviços. Os ataques DoS são bastante conhecidos no dentro da comunidade dos 

administradores de segurança de redes. Estes ataques, são bastante simples mas porém suas causas podem 

prejudicar bastante a rede ou servidor atacado. Através do envio indiscriminado de requisições a um 

computador  alvo,  estas requisições  visam causar  a  indisponibilidade dos  serviços oferecidos  por  ele. 

Fazendo uma comparação simples, é o que ocorre com as companhias de telefone nas noites de natal e 

ano novo, quando milhares de pessoas decidem, simultaneamente, cumprimentar à meia-noite parentes e 

amigos no Brasil e no exterior. Nos cinco minutos posteriores à virada do ano, muito provavelmente será 

simplesmente impossível conseguir completar a uma ligação, pois as linhas telefônicas estarão saturadas. 

Ultimamente uma categoria  de ataques de rede tem-se tornado bastante  conhecida:  a  intrusão 

distribuída. Neste novo enfoque, os ataques não são baseados no uso de um único computador para iniciar 

um ataque, no lugar são utilizados centenas ou até milhares de computadores desprotegidos e ligados na 

Internet para lançar simultaneamente o ataque. Esta tecnologia distribuída não pode ser considerada uma 



tecnologia nova, mas vem amadurecendo e se sofisticando de tal forma que até mesmo pessoas sem muito 

conhecimento técnico podem causar danos sérios. 

Os ataques Distributed Denial of Service, nada mais são do que o resultado de se conjugar os dois 

conceitos: negação de serviço e intrusão distribuída. Os ataques DDoS podem ser definidos como ataques 

DoS  diferentes  partindo  de  várias  origens,  disparados  simultaneamente  sobre  um  ou  mais  alvos. 

Simplesmente os ataques DDoS são os ataques DoS em larga escala. 

Os primeiros ataques DDoS documentados surgiram em agosto de 1999, no entanto, esta categoria 

se firmou como a mais nova ameaça na Internet na semana de 7 a 11 de Fevereiro de 2000, quando 

vândalos cibernéticos deixaram inoperantes por algumas horas sites como o Yahoo, EBay, Amazon e 

CNN. Uma semana depois, teve-se notícia de ataques DDoS contra sites brasileiros, tais como: UOL, 

Globo On e IG, causando com isto uma certa apreensão generalizada. [002] 

Dentro do ataque Ddos existem vários participantes, a figura 4.1 abaixo demonstra o 

funcionamento deste ataque.

Figura 4.2: Ataque DdoS [002]
 

Cada personagem da figura tem seu respectivo papel:
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Atacante: Quem efetivamente coordena o ataque. 

Master: Máquina que recebe os parâmetros para o ataque e comanda os agentes (veja a seguir). 

Agente: Máquina  que  efetivamente  concretiza  o  ataque  DoS  contra  uma  ou  mais  vítimas, 

conforme for específicado pelo atacante. 

Vítima: Alvo  do  ataque.  Máquina  que  é  "inundada"  por  um  volume  enormede  pacotes, 

ocasionando um extremo congestionamento da rede e resultando na paralização dos serviços oferecidos 

por ela. 

Além destes personagens principais, existem outros dois atuando nos bastidores: 

Cliente: Aplicação  que  reside  no  master e  que  efetivamente  controla  os  ataques  enviando 

comandos aos daemons. 

Daemon: Processo que roda no agente, responsável por receber e executar os comandos enviados 

pelo cliente. 

 

4.1.5.1 - O Ataque

 

O ataque DDoS é relizado basicamente em três fases: a primeira fase de "intrusão em massa", 

onde ferramentas automáticas são usadas pelos atacantes para comprometer máquinas e obter  acesso 

privilegiado a essas máquinas (acesso de  rôot  ou de administrador da máquina). A segunda fase inicia 

quando o atacante instala software DDoS nas máquinas invadidas com o intuito de montar a rede de 

ataque. E, por último, a fase onde é lançado algum tipo de flood de pacotes contra uma ou mais vítimas, 

consolidando efetivamente o ataque. 

 

4.1.5.1.1 - Fase 1: Intrusão em massa 

 

Esta primeira fase consiste basicamente nos seguintes passos: 

1.                  É realizada uma checagem nas portas de comunicação e vulnerabilidades em redes 

consideradas “interessantes", como por exemplo, redes com conexões de banda-larga ou com baixo grau 

de monitoramento. 



2.                  O seguinte passo é explorar as vulnerabilidades reportadas, com o objetivo de obter 

acesso privilegiado nessas máquinas. 

3.                  É criada uma lista com os endereços IPs das máquinas que foram invadidas e que 

serão utilizadas para a montagem da rede de ataque.

 

4.1.5.1.2 - Fase 2: Instalação de software DDoS 

 

Esta fase consiste nos seguintes passos: 

1.                  Uma  conta  de  usuário  qualquer  é  utilizada  como  repositório  para  as  versões 

compiladas de todas as ferramentas de ataque DDoS. 

2.                  Uma  vez  que  a  máquina  é  invadida,  os  binários  das  ferramentas  de  DDoS são 

instalados nestas máquinas para permitir que elas sejam controladas remotamente. São estas máquinas 

comprometidas que desempenharão os papeis de masters ou agentes. 

A escolha de qual máquina será usada como master e qual como agente dependerá do critério do 

atacante. A princípio, o perfil dos master é o de máquinas que não são manuseadas constantemente pelos 

administradores e muito menos são freqüentemente monitoradas. Já o perfil dos agentes é o de máquinas 

conectadas à Internet por links relativamente rápidos, muito utilizados em universidades e provedores de 

acesso. 

3.                  Uma vez instalado e executado o daemon DDoS que roda nos agentes, eles anunciam 

sua presença aos  masters e ficam à espera de comandos (“avisam que estão ativo”).O programa DDoS 

cliente, que roda nos masters, registra em uma lista dos IP das máquinas agentes ativas. Esta lista pode ser 

acessada pelo atacante. 

4.                  A partir da comunicação automatizada entre os  masters e agentes organizam-se os 

ataques. 

As fases 1 e 2 são realizadas quase que uma imediatamente após a outra e de maneira altamente 

automatizada. Assim, são relevantes as informações que apontam que os atacantes podem comprometer 

uma máquina e instalar nela as ferramentas de ataque DDoS em poucos segundos. 

 

4.1.5.1.3 - Fase 3: Disparando o ataque 

 



Como mostrado na figura 5.1, o atacante controla uma ou mais máquinas master, as quais, por sua 

vez, podem controlar um grande número de máquinas agentes. É a partir destes agentes que é disparado o 

conjunto de pacotes que consolida o ataque. Os agentes ficam aguardando instruções dos masters para 

atacar um ou mais endereços IP (vítimas), por um período específico de tempo. 

Assim que o atacante inicia o ataque, uma ou mais máquinas vítimas são bombardeadas por um 

enorme volume de pacotes, resultando não apenas na saturação do  link de rede, mas principalmente na 

paralisação dos seus serviços. 

 

4.1.5.2 As Ferramentas de DDoS 

 

Apesar de serem utilizados com freqüência  ultimamente os ataques DDoS  não são novos.  A 

primeira  ferramenta  conhecida  com esse  propósito  surgiu  em 1998.  Desde  então,  foram diversas  as 

ferramentas  de  DDoS  desenvolvidas,  cada  vez  mais  sofisticadas  possuindo  mais  recursos  e  com 

interfáceis mais amigáveis para os invasores.. Na tabela abaixo, são listadas as ferramentas comuns de 

ataques DdoS na ordem em que surgiram:

1. Fapi (1998) 4. TFN (ago/99)
7. 

TFN2K(dez/99)

2. Blitznet 5. Stacheldraht(set/99) 8. Trank

3.  Trin00 

(jun/99)
6. Shaft

9.  Trin00  win 

version

 

Apesar de possuírem o mesmo objetivo cada ferramenta possui seu funcionamento. O Trin00 é 

uma ferramenta distribuída usada para lançar ataques DoS coordenados, ataques do tipo UDP flood. 

Uma rede Trin00 é composta por um número pequeno de masters e um grande número de agentes. 

O controle remoto do master Trin00 é feito através de uma conexão TCP via porta 27665/ TCP. Após 

conectar, o atacante deve fornecer uma senha. 

A comunicação entre o master Trin00 e os agentes é feita via pacotes UDP na porta 27444/ UDP 

ou via pacotes TCP na porta 1524/TCP. 

A comunicação entre os agentes e o  master Trin00 também é através de pacotes UDP, mas na 

porta 31335/ UDP. Quando um daemon é inicializado, ele anuncia a sua disponibilidade enviando uma 

mensagem ao master,o qual mantém uma lista dos IPs das máquinas agentes ativas, que ele controla. 
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Tanto o programa cliente (que roda no master) quanto o daemon (que roda no agente) podem ser 

inicializados por usuários sem privilégios de usuário administrador. 

O TFN é uma ferramenta distribuída usada para lançar ataques DoS coordenados a uma ou mais 

máquinas vítimas, a partir de várias máquinas comprometidas. Além de serem capazes de gerar ataques 

do tipo UDP flood como o Trin00. 

Neste tipo de ataque é possível forjar o endereço origem dos pacotes lançados às vítimas, o que 

dificulta qualquer processo de identificação do atacante. 

No caso específico de um ataque TFN para atingir a vítima, o flood de pacotes é enviado às 

chamadas "redes intermediárias" que consolidarão o ataque, não diretamente às vítimas. 

O controle remoto de uma master TFN é realizado através de comandos de linha executados pelo 

programa cliente. Não é necessária nenhuma senha para executar o cliente, no entanto, é indispensável a 

lista dos IPs das máquinas que têm os  daemons instalados. Sabe-se que algumas versões da aplicação 

cliente usam criptografia para ocultar o conteúdo desta lista. 

A comunicação entre o cliente TFN e os daemons é feita via pacotes ICMP_ECHOREPLY.Não 

existe  comunicação TCP ou UDP entre  eles.  Tanto a  aplicação  cliente  como os  processos  daemons 

instalados  nas  máquinas  agentes,  devem ser  executados com privilégios de usuário administrador  da 

máquina. 

O Ataque STACHELDRAHT é baseado no código do TFN, o Stacheldraht é outra das ferramenta 

distribuídas usadas para lançar ataques DoS coordenados a uma ou mais máquinas vítimas, a partir de 

várias máquinas comprometidas. Ela também é capaz de gerar ataques DoS do tipo UDP  flood,  TCP 

flood, ICMP flood e Smurf/fraggle. 

Funcionalmente,  o  Stacheldraht  combina basicamente  características  das  ferramentas  Trin00 e 

TFN, mas adiciona alguns aspectos, como a criptografia da comunicação entre o atacante e o  master;e 

atualização automática dos agentes. 

A idéia de criptografia da comunicação entre o atacante e o master surgiu exatamente porque uma 

das  deficiências  encontradas  na  ferramenta  TFN  era  que  a  conexão  entre  atacante  e  master era 

completamente desprotegida, obviamente sujeita a ataques TCP conhecidos. 

Uma rede Stacheldraht é composta por um pequeno número de masters onde rodam os programas 

clientes e um grande número de agentes,  onde rodam os processos  daemons .  Todos eles devem ser 

executados com privilégios de root. 

A  ferramenta  Tribe  Flood  Network  2000,  conhecida  também  como  TFN2K,  é  mais  uma 

ferramenta de ataque DoS distribuída. O TFN2K é considerado uma versão sofisticada do seu predecessor 



TFN. Ambas ferramentas foram escritas pelo mesmo autor. Da mesma forma que ocorre no TFN, as 

vítimas podem ser atingida por ataques do tipo UDP flood, TCP flood, ICMP flood ou Smurf/fraggle. O 

daemon pode ser instruído para alternar aleatoriamente entre estes quatro tipos de ataque. O controle 

remoto do  master é realizado através de comandos via pacotes TCP, UDP, ICMP ou os três de modo 

aleatório. Estes pacotes são criptografados usando o algoritmo CAST. Deste modo, a filtragem de pacotes 

ou qualquer outro mecanismo passivo, torna-se impraticável e ineficiente. Diferentemente do TFN não 

existe confirmação (ACK) da recepção dos comandos, a comunicação de controle é unidirecional. Ao 

invés disso, o cliente envia 20 vezes cada comando confiando em que, ao menos uma vez, o comando 

chegue com sucesso e o master pode utilizar um endereço IP forjado. 

Ainda em relação às ferramentas, vale lembrar que a modificação do código fonte pode causar a 

mudança  de  certas  propriedades  da  ferramenta,  tais  como:  portas  de  operação,  senhas  de  acesso  e 

controle, nome dos comandos, etc. Isto é, a personalização da ferramenta é possível. Os Ataques DdoS de 

forma  geral  possuem características  comuns  a  todos  os  tipos  de  ataques  sendo  que  a  característica 

principal deste ataque é a formação de uma rede de máquinas comprometidas atuando como masters e 

agentes, os sistemas usados por intrusos para executar ataques DDoS são comumente comprometidos via 

vulnerabilidades conhecidas. Durante os ataques DDoS, os intrusos tentam esconder seus endereços IP 

verdadeiros usando o mecanismo de spoofing . Detectar se estas ferramentas. [002] 

 

4.1.6 Ataques por Monitoração

 

Os ataques por monitoração são baseados em software de monitoracão de rede conhecido como 

“sniffer”, instalado nas máquinas a serem monitoradas, pelos invasores.  O funcionamento deste tipo de 

ataque é bem simples, esta ferramenta grava os primeiros 128 bytes de cada sessão login, telnet ou FTP, 

capturada  pelo  invasor,  comprometendo  todo  o  tráfego  que  passar  no  momento  da  monitoração. 

Geralmente os dados capturados contem o nome do host destino, o usuário, e a sua senha, onde esta 

informação é gravada em um arquivo,  que posteriormente será capturado pelo invasor para que este 

obtenha acesso a outras máquinas da rede. 

Este  tipo  de  ataque  e  utilizado  pelos  invasores  para  conseguir  a  penetração  dentro  de  uma 

determinada  rede,  e  a  partir  desta  infiltração  o  invasor  consegue  monitorar  as  vulnerabilidades  das 

máquinas internas a rede, podendo explorar das mesmas para realizar uma outra invasão ou simplesmente 

obter acesso a dados, ou senhas e direitos de acessos a outros sites e / ou recursos específicos que só os 

computadores daquela determinada rede possuem acesso [001].

 



4.2 Como Se Proteger

 

A conexão com a Internet, que permite o acesso ao mundo inteiro em questão de segundos, é, 
também o fator determinante que permite ao invasor acessar  qualquer  sistema de computador sem que 
possa  ser traçada , sua rota ao longo da Internet. Existem algumas maneiras utilizadas por 
administradores de redes para proteger sites e redes. São elas: 

•                    Firewall, que é posicionado entre a rede da corporação e a Internet, filtrando os 
pacotes indesejados. O firewall é bastante rigoroso e pode ser configurado pela pessoa ou empresa que o 
adquirir.

•                    SATAN – Security Administrator Tool for Analyzing Network, desenvolvida por 
Dan Farmer e Wietse Venena e disponibilizada a partir de 1995. Consiste de um kit de ferramentas para 
análise da segurança na rede. [0010].

•                    Codificação – Consiste de softwares de codificação que devem ser usados 
constantemente pelos usuários na hora de enviar dados. Caso seus dados sejam roubados torna-se mais 
difícil a decodificação por parte do hacker.

Existem muitas maneiras de manter a segurança de um site ou de uma rede. Depende do 
administrador da rede projetar e analisar a melhor forma que se adapte as suas necessidades. Assim como 
a quantidade de ferramentas e maneiras de reforçar a segurança são grandes, os ataques também crescem 
constantemente e chegam a desafiar o mais alto nível de segurança. A segurança depende de todos 
aqueles que trabalham em uma organização. Não é possível haver segurança se existem funcionários mal 
intencionados ou insatisfeitos. 

 

4.3 - Conclusão

 

Existem milhares de ataques que surgem ou são executados todos os dias. Muitas vezes a maioria 
deles, não são detectados. As ferramentas existentes hoje como o firewall, buscam de uma certa forma 
reforçar a segurança, mas de nada adiantam se não existem por trás dela uma política de segurança firme 
e bem planejada. Assim como os ataques dos hackers e crackers crescem cada dia mais. São pessoas que 
em sua grande maioria invadem sistemas por prazer, mas que podem em alguns casos transformar este 
prazer em pesadelo para aqueles que são invadidos. Os crackers são pessoas que possuem menos 
conhecimento que os hackers e ficam tentando invadir sistemas, testando seus conhecimentos e suas 
capacidades e aprendendo cada dia mais. São pessoas que oferecem um pouco menos de risco, mas que 
ao descobrirem algo espalham o acontecimento, aumentando a curiosidade daqueles que pensam como 
todo este esquema é feito. Os hackers são mais perigosos que os crackers na medida em que estes têm 
mais cultura, ou seja, possuem maior conhecimento de programas, e de como criá-los. Além do que 
possuem conhecimento na área de redes, Internet e outras áreas necessárias. Com esse conhecimento se 
tornam mais perigosos, pois podem enganar os computadores que são seus alvos e sair sem deixar pistas. 
É tarefa do administrador de rede ou de um site estar sempre atento aos problemas existentes hoje e as 
ferramentas que existem para combatê-los. Sem esse acompanhamento, será difícil proteger uma rede ou 
site.



5- Conclusão

 

O ser humano desde os seus primórdios está à procura de algo novo que pode aperfeiçoar ou 

facilitar a sua vida. Nos últimos anos, esta perfeição vem caminhando a passos largos na área da 

tecnologia. 

Antigamente a informação era bem mais fácil de ser protegida. Sem o computador a informação 

era armazenada em papeis, e desde que estes estivessem em um lugar onde poderia ser controlado o seu 

acesso, era fácil de protege-la, pois sem que o papel saísse daquele lugar, seria impossível alguém tomar 

posse destas informações. 

Mas hoje em dia muita coisa mudou, com o surgimento destas pequenas e potentes máquinas 

chamadas de computadores, a informação passou a ser neles gravadas. 

Com a criação da internet, a forma de trocar informações mudou, o método de comunicação de 

dados vem cada dia se tornando mais sofisticado, e com isso surgiu um grande problema, evitar que 

pessoas não autorizadas tomem posse de um determinado tipo de dado que não as diz respeito, pois as 

vulnerabilidades destes métodos crescem nas mesmas proporções. O mercado e as pessoas que nele se 

interagem começaram a sentir a necessidade de proteger seus dados, hoje considerados grandes valores 

para as pessoas.  Surge então necessidade de utilização de uma ferramenta chamada firewall.  



Além de ser uma arma economicamente viável, esta ferramenta concentra toda a segurança dos 

dados de uma rede em um só ponto, permitindo a detecção e a proteção mais rápida das informações. 

Outras ferramentas são colocadas em pontos distintos, e quando são violadas torna-se mais complicado 

fazer a identificação do ataque. O firewall funciona como uma peneira que intercepta pacotes e os analisa 

de modo que só aquilo que esta liberado poderá passar pelos orifícios desta. É claro que existem várias 

outras ferramentas capazes de adicionar a segurança em uma determinada rede, esta é uma das opções de 

segurança que existem hoje, pois há diversas maneiras de se proteger dados.

Esta ferramenta não é uma ferramenta totalmente segura, pois por melhor que seja a ferramenta, e 

com a evolução da informática correndo a passos assustadores, ela em algum momento poderá apresentar 

alguma vulnerabilidade.  Mas  vale  lembrar  que  dentre  as  ferramentas  existentes  hoje  no  mercado,  o 

firewall possui uma relação de custo/beneficio muito boa, o que torna aconselhável à utilização desta 

ferramenta.
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