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RESUMO
Ferramentas para ataques de força bruta visam obter informações relevantes
de um sistema (como credenciais de acesso válidas) ou então buscam causar falhas
de operação como negação de serviço ou também objetivam bloquear diversos
usuários de um único sistema, causando transtornos na operação do sistema e até
mesmo em alguns casos mais críticos, dano à imagem da organização. Para mitigar
esses ataques, essa pesquisa define um sistema hibrido que implementa os principais
e mais conhecidos mecanismos de HIPs (Provas de Interação Humana, em inglês
Human Interaction Proofs) e outras técnicas para evitar bloqueio massivo de contas.
A organização dessas técnicas segue uma lógica em camadas e aleatoriedade de
desafios, dessa maneira, um formulário Web de autenticação pode realizar diferentes
desafios de HIPs, variando conforme o tipo de ataque (distribuído ou não) e o foco do
ataque (um usuário específico ou negação de serviço). Os testes efetuados neste
trabalho buscam mostrar a eficácia defensiva do sistema híbrido criado, validando os
critérios de organização e aleatoriedade estabelecidos no método proposto.
Palavras chaves: Negação de Serviço; Captcha; Segurança da Informação; HIP;
Formulários Web.

ABSTRACT
A Defensive Hybrid System Based on HIP Against Brute Force Attacks on Web
Forms
Brute force attacks seeks aims at gathering for relevant information (such as a
user’s credentials) or at exploiting operational flaws leading to denial of services to
blocking several user’s accounts to cause operational problems, and in some critical
cases, causing damage to the organization's image. To mitigate these attacks, this
research develops a hybrid system that set methods based on HIPs (Human
Interaction Proofs) and techniques to avoid account lockout. These methods operates
on a Web server, using random criteria and layers concept. This way, in a single
request, different HIPs challenges can be executed. The challenges vary according to
the type of attack (distributed or not) and the aim of the attack (a specific user or denial
of service). Tests have been created to show the effectiveness of the hybrid system
was created, considering the organization and randomness criteria set in the proposed
method.
Key Words: Denial of Service; Captcha; Information Security; HIP; Web Forms.
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1 INTRODUÇÃO
Com o objetivo de acessar sistemas de maneira não autorizada ou alterar seu
adequado funcionamento, ferramentas automatizadas são utilizadas para a geração
de inúmeras requisições que são enviadas para um determinado servidor ou conjunto
de servidores do sistema. Esses tipos de ataques, geralmente, procuram obter
determinadas informações, tais como credenciais de acesso ativas com privilégios
para determinados sistemas (WATSON et al., 2015), assim como visam a inserção
indevida e massiva de informações que alteram e danificam o adequado
funcionamento do sistema (ALOMARI et al., 2012).
Um exemplo de inserção massiva de requisições para obter vantagem indevida
pode acontecer em concursos de votação online, que o vencedor é definido a partir
da maior quantidade de votos gerado pelos internautas no sistema Web
disponibilizado (KUSHWAHA et al., 2013). Nesse sentido, caso não se tenha um
controle adequado para mitigar ataques de ferramentas automatizadas, é possível
inserir requisições indevidas que podem influenciar na escolha do ganhador do
concurso.
Nos anos de 2013 e 2014 foram observadas grandes quantidades de ataques
de força bruta contra sistemas de gerenciamento de conteúdo (Content Management
System - CMS), tais como WordPress e Joomla. Nestes casos foi identificado que a
intenção dos ataques, em sua maioria, era a tentativa de adivinhação de senhas e
credenciais válidas para acesso não autorizado aos sistemas de gerenciamento de
conteúdo (CERT.BR, 2014).
Entretanto, há muitos anos já são desenvolvidas pesquisas para mitigar este
tipo de ataque. Por exemplo, em 2002 foi apresentado o conceito de HIP - Human
Interactive Proofs, como uma forma de combater o ataque de ferramentas
automatizadas (BAIRD; POPAT, 2002). HIP foi definido da seguinte maneira:
As a starting point for discussion, HIPs were defined as automatic protocols allowing a
person to authenticate him/herself - as being, e.g., human (not a machine), an adult
(not a child), himself (no one else) - over a network without the burden of passwords,
biometrics, special mechanical aids, or special training. (BAIRD; POPAT, 2002, p.6).
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Deste modo, podemos interpretar o conceito de HIP como um mecanismo de
desafio que permite a uma pessoa se autenticar ela mesma como um ser humano
(não uma máquina) através da rede (Internet) para acessar e utilizar um determinado
sistema, isto sem precisar utilizar credenciais (usuário e senha), dados biométricos ou
outros tipos de parâmetros que a caracterizem como um ser humano.
Uma das implementações mais utilizadas do conceito de HIP é o “Captcha”
(teste público de Turing completamente automatizado para diferenciar computadores
e humanos, em inglês Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers
and Humans Apart). Geralmente, “Captchas” são imagens (com algum grau de
distorção) que contém informações que devem ser enviadas junto com as informações
dos formulários de cadastro ou de acesso aos sistemas Web. O envio das informações
contidas nas imagens (Captchas) permitem identificar se as requisições foram
geradas por seres humanos ou por ferramentas automatizadas (AHN et al. 2003).
Entretanto, de acordo com Yan et al. (2008), com o aumento da capacidade de
processamento e a evolução de ferramentas de resolução de imagens, essa solução
comumente utilizada tem se tornado cada vez mais falha na identificação de
requisições geradas por ferramentas automatizadas. Sendo assim, algumas
empresas optam por não utilizá-las, pois, em alguns casos, sistemas automatizados
já conseguem resolver tais imagens com um relevante número de acertos por
tentativas. Em contrapartida, algumas imagens geradas são tão complexas, que
sequer seres humanos conseguem resolvê-las.
Além do avanço computacional que permite que ferramentas automatizadas
realizem com facilidade a resolução das imagens, a contratação de serviços efetuados
por humanos para a resolução dessas imagens tem se tornado cada vez mais viável
em termos econômicos, sendo que em 2006 eram cobrados U$10/1.000 imagens (dez
dólares a cada mil imagens resolvidas) e 4 anos após, eram cobrados U$0.50/1.000
imagens (cinquenta centavos de dólar a cada mil imagens resolvidas), sendo possível
ter uma base de resolução de milhões de imagens de um sistema pagando mil dólares
(MOTOYAMA et al., 2010).
Nesse contexto, a BBC resolveu retirar esse sistema defensivo de “Captcha”
do seu próprio site, já que o consideraram pouco eficaz (GILES, 2010).
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Outro mecanismo de defesa largamente utilizado para evitar ataques
automatizados, especialmente ataques de força bruta para descoberta de credenciais
de acesso a sistemas Web, é a implementação de uma sub-rotina no sistema de
autenticação que verifica a quantidade de tentativas falhas de autenticação. Caso o
limite máximo de falhas seja atingido em um determinado espaço de tempo, a conta
é bloqueada ou desabilitada. Esse mecanismo defensivo é conhecido como “bloqueio
de conta” ou “Account Lockout’ (OWASP, 2014). Entretanto, o problema é que a
utilização única deste mecanismo fornece um vetor para ataques de negação de
serviço (ADAMS et al. 2010).
Além disso, a técnica de defesa de bloqueio de conta por tentativas erradas
não consegue determinar se as requisições foram efetuadas por uma ferramenta
automatizada ou por um ser humano, já que geralmente não está implementado o
conceito de Captcha e o número de tentativas antes do bloqueio da conta não é
superior a cinco.
Dependendo do segmento de negócios à qual pertence o formulário Web,
efetuar o desbloqueio da conta precisará executar uma série de processos. Por
exemplo, para desbloquear contas de e-mail, seria possível utilizar um segundo canal
(como uma mensagem de texto ao dispositivo celular), de modo que se possa enviar
um código de desbloqueio. Já para contas de acesso a formulários Web de serviços
bancários, o desbloqueio da conta, geralmente, exigirá que a pessoa detentora da
conta tenha que ir até uma agência bancária e efetue o desbloqueio junto com um
funcionário da instituição financeira. Este processo não só acarreta o custo de
deslocamento, como também a indisponibilidade da conta, o que impede a execução
de operações financeiras no período que a conta encontra-se bloqueada.

1.1 Definição do problema

Considerando o avanço computacional das ferramentas que resolvem
Captchas e a possibilidade de contratação de serviços efetuados por humanos para
a resolução da imagem a um baixo custo, novos mecanismos ou a combinação de
técnicas defensivas contra ataques automatizados para roubo de credenciais ou a
inserção massiva de requisições indevidas são requeridas.
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Além disso, ataques com ferramentas automatizadas que exploram o bloqueio
massivo de contas de acesso a sistemas Web, podem causar um grande impacto nas
operações e na imagem das instituições donas do sistema. Por exemplo, um ataque
massivo com o objetivo de bloquear contas bancárias pelo sistema Web de Internet
Banking, exploraria o mecanismo de bloqueio de conta por tentativas erradas de
autenticação no sistema Web. O bloqueio dessas contas a larga escala é um tipo de
ataque contemplado como um novo risco no conceito de Cyber Segurança para
instituições financeiras (WHITE, 2014).

1.2 Solução proposta

Com base nas problemáticas apresentadas, nesta pesquisa é proposto o
desenvolvimento de um Sistema Híbrido com suporte a mecanismos defensivos para
formulários Web contra ataques de força bruta. Os mecanismos defensivos propostos
terão a capacidade de identificar se a requisição é feita por uma ferramenta
automatizada ou por um ser humano, além de impedir que um ataque de força bruta
possa obter informações sensíveis (credenciais de acesso) ou inserção indevida de
informações nos sistemas, assim como deverá contornar a possibilidade de um
ataque automatizado que vise o bloqueio massivo de contas de usuário, que pode ser
considerado como um cyber ataque.
O sistema proposto considera-se híbrido já que a solução implementará
diversas funcionalidades de prova de interação humana, como por exemplo, o captcha
visual e outros mecanismos de clique para a verificação de uma requisição não
automatizada, junto com mecanismos que avaliem gradativamente a quantidade de
tentativas erradas no processo de autenticação, visando evitar o bloqueio de contas
em grande escala e dificultar a obtenção de credenciais de acesso válidas na
aplicação, por meio de ataques de força bruta.

1.3 Justificativas

O sistema proposto visa contribuir com a evolução dos conceitos de análise e
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defesa contra ataques de força bruta em ambientes Web, o que justifica sua relevância
técnico científica.
Já roubo de credenciais de acesso válidas e a inserção indevida de
informações em sistemas e formulários Web, afetam a operação e imagem das
instituições detentoras dos sistemas e também violam a privacidade de informações
das pessoas. Nesse sentido, a presente proposta visa mitigar os custos gerados por
falhas de operação causadas por ataques inserção massiva e indevida de
informações, bloqueio massivo de contas e roubos de credenciais de acesso, o que
justifica a relevância social e econômica da presente pesquisa.

1.4 Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um sistema híbrido com
mecanismos defensivos para formulários em sistemas Web. A seguir, são
apresentados os objetivos específicos:
 Estudar e avaliar o estado da arte dos métodos e mecanismos para defesa
contra ataques de força bruta;
 Identificar as características dos ataques de força bruta, com ênfase nos
ataques de roubo de credenciais e bloqueio massivo de contas;
 Desenvolver um protótipo de um sistema híbrido que implemente os métodos
defensivos estudados;
 Desenvolver um estudo de caso que permita verificar se o sistema proposto é
eficaz contra ataques de força bruta;
 Avaliar os resultados do estudo de caso.

1.5 Metodologia
 Levantamento bibliográfico
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Para o início deste trabalho, foram pesquisados os principais ataques de força
bruta que são comumente utilizados contra formulários Web, os principais segmentos
de negócios e tipos de sistemas Web afetados por esses tipos de ataques, assim
como mecanismos de defesa baseados em HIPs.
 Política de utilização dos mecanismos defensivos
Levantamento e organização dos requisitos dos mecanismos defensivos que
serão utilizados na criação do sistema híbrido. Os mecanismos de HIPs, apesar de,
apresentarem

informações (imagens) com

dados

aleatórios,

precisam

ser

categorizados para atuarem de forma eficaz. Já a junção dos mecanismos defensivos
tem o intuito de mitigar ou até mesmo evitar ataques de negação de serviço
(distribuídos ou não), ataques de levantamento de usuários, manipulação de votações
online ou ataques dedicados à descoberta de senhas, isto sem prejudicar a
navegação do usuário que executa requisições autênticas e não automatizadas no
sistema.
 Processo de desenvolvimento
Nesta etapa foram levantadas as especificações necessárias para a criação e
desenvolvimento do sistema híbrido de proteção. Após a especificação, foi executado
o processo de codificação e de criação do ambiente para o protótipo do sistema
defensivo.

 Testes
Com o protótipo do sistema defensivo e a criação do ambiente, foram
executados diferentes tipos de ataques no intuito de comprovar a eficácia do sistema
híbrido para a proteção de formulários Web.

 Análise dos resultados
Após a execução dos testes, foi analisada a eficácia das ferramentas de ataque
contra formulários que utilizam o protótipo do sistema híbrido de defesa proposto,
formulários sem proteção e formulários com um único mecanismo de proteção. A
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análise comparativa foi feita com o cenário definido no estudo de caso. Um possível
cenário seria um formulário Web de votação online.

1.6 Contribuições

Este trabalho tem o objetivo de propor um método e criar um sistema híbrido
para proteção lógica de formulários Web.
Atualmente são encontrados diferentes métodos de HIPs para bloqueio de
ataques de força bruta, mas esses métodos geralmente são estabelecidos de maneira
não unificada, não formando um sistema híbrido e que não possuem critério de
aleatoriedade em suas funções defensivas para dificultar a ação de ferramentas
automatizadas de ataque, sendo assim, a principal contribuição deste trabalho está
no método proposto, que visa estabelecer a utilização unificada e aleatória de diversos
HIPs em um único sistema implantado para a proteção de formulários Web contra
ataques de força bruta.

1.7 Organização da dissertação

A Seção 2 apresenta a Fundamentação Teórica da pesquisa. Nesta seção se
aborda os principais conceitos relevantes para a pesquisa, desde os testes de Turing
(pesquisador que teve seu nome atribuído a uma das principais funcionalidades contra
ataques de força bruta, o captcha) em 1950 até os métodos de ataques atuais, que
objetivam o roubo de credenciais de acesso por meio de ataques de força bruta e
levantamento de usuários válidos usando formulários Web mal configurados e
métodos atuais de defesa, como o captcha.
A Seção 3 apresenta os Trabalhos Relacionados à presente pesquisa. Nesta
seção se analisa trabalhos e artigos que têm objetivos e propostas para auxiliar ou
solucionar o problema de ataques de força bruta em formulários e sistemas Web. Os
trabalhos analisados foram comparados, gerando uma tabela que define as principais
características de cada um destes trabalhos.
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A Seção 4 apresenta os principais cenários que englobam o trabalho, como os
formulários de autenticação e de cadastro em sistemas web.
A Seção 5 apresenta o Sistema Híbrido de Defesa Contra Ataques de Força
Bruta. Nesta seção se descreve os principais módulos do sistema híbrido baseado em
HIPs, além da visão geral dos fluxogramas de atividades do sistema.
A Seção 6 apresenta o desenvolvimento do sistema, descrevendo cada etapa
do sistema, o fluxograma de sequência e de atividades, incluindo o módulo de
gerenciamento.
A Seção 7 trata os testes executados neste trabalho, baseando-se nos
mecanismos de defesa comumente utilizados, como captcha e bloqueio de usuários
e também os testes referentes ao sistema proposto.
A Seção 8 apresenta a conclusão final do trabalho e também possíveis
trabalhos futuros.

21

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção tem como objetivo mostrar os principais conceitos, técnicas e
referências sobre ataques de força bruta em formulários Web, assim como
mecanismos defensivos do tipo HIP.

2.1 Turing e o jogo da imitação

Uma questão levantada por Turing (1950) trata basicamente do seguinte:
"Computadores podem pensar?".
No intuito de não permitir interpretações divergentes acerca do que são
"computadores" e o que é "pensar", Turing preferiu alterar a questão para:
É possível imaginar que há computadores digitais que fariam bem o "jogo da imitação"?
O jogo da imitação compõe-se basicamente de três elementos:
 Um ser humano, como jogador (A);
 Um computador, como jogador (B);
 Um ser humano, como juiz (C).
Ele é desenvolvido de acordo com a maneira em que C, a partir de perguntas
de texto, deve conseguir definir que A e B, são um ser humano e um computador,
respectivamente (TURING, 1950).
Pouco mais de seis décadas após a questão levantada, em um evento
realizado em 2014, na Universidade de Reading (Inglaterra), o teste de Turing obteve
sucesso. 1 Um programa de computador nomeado "Eugene Goostman" conseguiu
convencer um terço dos juízes que eles trocavam mensagens com um garoto de 13
anos e não com um programa de computador. Porém o resultado do teste foi
questionado, o programa não é um supercomputador tampouco é inovador. Trata-se

1

TURING TEST SUCCESS MARKS MILESTONE IN COMPUTING HISTORY. Disponível em:
<http://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR583836.aspx>. Acesso em 05 mar. 2015
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apenas de um software com códigos mais inteligentes oriundo de outro software da
década de 60 (nomeado "ELIZA") e o teste em questão deixou claro apenas a
facilidade em enganar os outros (MARCUS, 2014).
A questão levantada por Turing na década de 50, fez com que seu nome
estivesse presente em uma das formas mais comuns utilizadas para bloqueios de
ataques por força bruta, o captcha (teste público de Turing completamente
automatizado para diferenciar computadores e humanos, em inglês Completely
Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart).

2.2 Ferramentas automatizadas para ataques em formulários Web

O uso de ferramentas automatizadas pode ser efetivo para a obtenção de
dados sensíveis, como credenciais de acesso. Conforme Adams et al. (2014), alguns
indicadores comprovam que esse tipo de ataque pode ser viável em sistemas Web:
 Em outubro de 2007, o vazamento de informações de mais de 40 mil usuários
de uma rede social apontou que 0,23% utilizavam a senha “password1”;
 Em setembro de 2009, o vazamento de informações de quase 10 mil usuários
de um serviço gratuito de e-mail apontou que 0,65% utilizavam a senha
“123456”;
 Em dezembro de 2009, o vazamento de informações de 32 milhões de contas
de um grande site norte americano apontou que 0,90% dos usuários utilizavam
a senha “123456”.
De acordo com uma notícia publicada em setembro de 2015, pelo site The
Hacker News 2, após o vazamento de dados de um site de relacionamentos extra
conjugais, um grupo de pesquisadores quebrou senhas de mais de 11 milhões de
usuários em pouco menos de duas semanas, explorando falhas em códigos legados
e mecanismos obsoletos. A Figura 1 demonstra as 30 piores senhas encontradas e a
quantidade de usuários que utilizavam tais senhas para acessar o site.

These Top 30 Ashley Madison Passwords are just as Terrible as You’d Think. Disponível em:
<http://thehackernews.com/2015/09/ashley-madison-passwords.html>. Acesso em 12 set. 2015
2
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Figura 1 - Usuários com senhas fracas em site
Senha

Usuários

Senha

Usuários

Senha

Usuários

Fonte: Adaptada de The Hacker News (2015)

De acordo com Burnett (2012), uma ameaça comum que desafia os
desenvolvedores se baseia no ataque por adivinhação de senha conhecido como
força bruta. Esse tipo de ataque é geralmente utilizado com o auxílio de palavras de
dicionário ligeiramente modificadas, pois a maioria dos usuários utilizam suas senhas
com palavras de dicionário modificadas ao invés de senhas com caracteres
completamente aleatórios.
Por gerar um grande tráfego de dados, este tipo de ataque pode ser facilmente
detectado, entretanto, não é tão simples de ser evitado, já que muitas ferramentas
HTTP de ataques utilizam uma cadeia de servidores proxy para transmissão das
requisições. Dessa maneira, como o ataque pode partir de diversas origens (ataque
distribuído), torna inviável o bloqueio de todos os endereços de origem. Além disso,
dependendo da ferramenta e da configuração utilizada para o ataque, as requisições
enviadas nem sempre utilizam um mesmo nome de usuário, impedindo o bloqueio do
usuário que está sendo alvo do ataque.
A maneira mais comum de evitar que este tipo de ataque torne-se efetivo é
utilizar o bloqueio de conta do usuário, podendo ter este bloqueio uma duração
especifica, com desbloqueio automático ou manual, efetuado por um operador.
Apesar de comum, o bloqueio de contas após diversas tentativas errôneas de
autenticação pode ser um problema devido a diversos pontos tais como:
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 Apesar de ser uma forma defensiva, o bloqueio de contas pode permitir um
atacante causar uma negação de serviço no sistema ao bloquear um grande
número de contas;
 Não é possível bloquear uma conta não existente e dependendo da resposta
do servidor é possível obter diversos nomes de usuários válidos no sistema;
 O bloqueio de muitas contas em um curto espaço de tempo pode inundar com
chamados a área responsável pelo desbloqueio de contas;
 Um atacante pode utilizar ferramentas para bloquear uma conta de maneira
contínua, sendo que mesmo após o desbloqueio, a conta voltará a ser
bloqueada ou efetivamente desativada;
 O bloqueio de contas pode se tornar ineficaz contra ferramentas que fazem
poucas requisições de hora em hora;
 Contas com um alto nível de permissões no sistema, como contas de
administradores, muitas vezes não entram na política de bloqueio, sendo que
essas contas são geralmente as mais desejáveis de se conseguir em um
ataque;
 Mesmo com bloqueio de conta, o ataque pode continuar e consumir recursos
humanos e computacionais.
O bloqueio de contas pode ser eficaz em ambientes controlados ou em
ambiente o qual o risco de um ataque de negação de serviço é assumido devido à
criticidade. Entretanto, na maioria dos casos essa forma de defesa não é suficiente
para parar ataques de força bruta. Uma forma para dificultar os ataques é utilizar
pausas de segundos conforme as requisições são enviadas, no intuito de retardar o
ataque e garantir que usuários legítimos não sejam afetados. Outra solução simples
para dificultar ataques de negação de serviços em formulários é utilizar
comportamentos não previsíveis em respostas de sucesso ou de falha, de maneira a
evitar que sistemas automatizados façam a comparação com a resposta do servidor
e detectem se as credenciais funcionaram ou não, mas essa solução defensiva pode
ser contornada por alguns sistemas automatizados bem configurados.
Apesar dos ataques de força bruta não serem tão simples de serem parados,
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são ataques facilmente detectáveis, bastando uma análise de eventos registrados no
servidor Web. As principais condições que indicam um ataque de força bruta são:
 Muitas tentativas falhas de autenticação partindo da mesma origem;
 Diferentes nomes de usuários partindo de uma mesma origem;
 Utilização excessiva de banda a partir de uma única origem;
 Tentativas de acesso utilizando nomes de usuários ou senha por ordem
alfabética ou sequencial.
A maneira mais eficaz e conhecida de evitar que esse tipo de ataque se
concretize é estabelecer uma política robusta de senha e garantir que os usuários
sigam as regras para senhas fortes, como não utilizar palavras de dicionário. De
maneira sistêmica, é possível utilizar captcha, quando o atacante precisa enviar ao
servidor a combinação correta de credenciais de acesso e da resolução do captcha
(BURNETT, 2012).
Devido aos usuários nem sempre seguirem recomendações e os sistemas de
autenticação não conseguirem garantir completamente que os usuários utilizem
senhas oriundas de palavras conhecidas, estruturar sistemas defensivos contra
ataques de força bruta se torna uma alternativa viável para barrar acessos não
autorizados e ataques de negação de serviço.

2.3 Ferramentas automatizadas para ataques a Captchas

Existem ferramentas automatizadas que resolvem imagens com um nível de
acerto relevante, como o caso do Webvisum um aplicativo de navegador disponível
em mais de 10 línguas (incluindo português). Entretanto, no caso do aplicativo
Webvisum, há um foco específico na acessibilidade na navegação na internet,
havendo um controle de quantidade de imagens resolvidas por dia para cada
aplicativo instalado, no intuito de garantir que a ferramenta não seja utilizada de
maneira mal intencionada. Mas existem disponíveis no mercado ferramentas que
auxiliam diretamente spammers e agentes que utilizam ataques de força bruta a
concretizar seus respectivos objetivos, como por exemplo, a ferramenta Descaptcha.
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2.4 Levantamento e bloqueio de credenciais em sistemas Web

De acordo com Adrian (2007), o ataque de enumeração de usuário tem o intuito
de levantar um ou mais usuários válidos no sistema, de maneira a forçar uma
aplicação vulnerável a fornecer informações sobre usuários cadastrados no banco de
dados sem a necessidade de estar autenticado internamente na aplicação, ou ao
menos, possuir um usuário válido.
A falha consiste basicamente em explorar as respostas enviadas pelo servidor
nas seguintes condições:
 Analisando alterações em mensagens de falha de autenticação;
 Analisando alterações em mensagens de recuperação de senha;
 Analisando alterações em mensagens de falha no cadastro de conta;
 Sondando URLs existentes no sistema.
A primeira citada (analisar alterações em mensagens de falha de autenticação)
é a forma mais conhecida de se obter informações de usuários válidos no sistema.
Depende essencialmente em comparar mensagens de erros durante uma tentativa de
autenticação. A aplicação, caso vulnerável, deverá fornecer duas mensagens
diferentes, por exemplo:
 Falha na autenticação: usuário não existe
 Falha na autenticação: senha inválida
No caso de mensagem indicando que o usuário não existe, a aplicação fornece
a informação que não existe nenhum usuário com o nome requisitado cadastrado no
sistema. Já na mensagem de "senha inválida", a aplicação mostra que o usuário
requisitado existe, mas a senha enviada está incorreta, possibilitando o levantamento
de usuários válidos cadastrados no sistema. Essa falha pode ser corrigida utilizando
uma única mensagem de erro de autenticação.
No caso da análise de alterações de mensagens de recuperação de senha, a
aplicação torna-se vulnerável quando exibe mensagens diferentes para e-mails
cadastrados e e-mails não cadastrados e permite a utilização de e-mail e senha para
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credenciais de acesso. Essa maneira é considerada a pior forma de descoberta de
usuários válidos, já que, além de um conjunto de combinações para tornar-se efetiva,
possivelmente chamará a atenção do usuário.
A análise de mensagens no cadastro de conta é uma das formas mais eficazes
para o levantamento de usuário válido em um sistema, pois:
 Geralmente funciona;
 O usuário não saberá que sua conta estará sendo sondada, já que não há envio
de e-mails durante o processo;
 O usuário não será bloqueado pela aplicação.
Essa análise consiste em utilizar o formulário de cadastro de novo usuário e
avaliar se já existem usuários cadastrados com os nomes ou e-mails requisitados. A
melhor maneira de dificultar esse tipo de exposição de informações do banco de
dados é a implementação de HIP no formulário, evitando que o levantamento de
usuários cadastrados seja feito de maneira massiva (ADRIAN, 2007).
Com o levantamento de usuários válidos, um agente mal intencionado poderia
executar ataques de negação de serviço no sistema, gerando custos adicionais para
as empresas, e, dependendo da gravidade gerada pelo ataque, um sério dano à
imagem da corporação. A Figura 2 demonstra o processo de bloqueio e desbloqueio
de usuários em ambientes de internet banking. Após bloquear a senha por tentativas
errôneas de acesso, o usuário tem de se locomover fisicamente até a agência
bancária ou um caixa eletrônico para obter novamente seu acesso. O problema se
agrava quando usuários bloqueados estão fora do país ou não têm condições de
comparecer a um caixa eletrônico ou a uma agência bancária.
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Figura 2 - Bloqueio e desbloqueio de contas em internet banking
1. Usuário: correto
Senha: incorreta
2. Autenticação negada
Restam duas tentativas
3. Usuário: correto
Senha: incorreta
4. Autenticação negada
Resta uma tentativa
5. Usuário: correto
Senha: incorreta

Usuário

6. Autenticação negada
Usuário bloqueado

11. Usuário
desbloqueado

7. Usuário: correto
Senha: correta
8. Usuário bloqueado

9. Necessidade de ida ao
caixa eletrônico para
desbloqueio de usuário

10. Solicitação de
desbloqueio de
usuário

Fonte: Autoria própria

Alguns sistemas corporativos, após o bloqueio do acesso por tentativas
incorretas de senhas, exigem que usuários entrem em contato com a área de suporte
para o desbloqueio da conta. Um ataque de negação de serviço neste tipo de sistema
poderia congestionar o atendimento do suporte, gerando um custo adicional e
desnecessário para a empresa. A Figura 3 demonstra o processo de bloqueio e
desbloqueio de usuários em um sistema corporativo.

29

Figura 3 - Bloqueio e desbloqueio de contas de sistemas corporativos
1. Usuário: correto
Senha: incorreta
2. Autenticação negada
Restam duas tentativas
3. Usuário: correto
Senha: incorreta
4. Autenticação negada
Resta uma tentativa
5. Usuário: correto
Senha: incorreta
6. Autenticação negada
Usuário bloqueado

Usuário

11. Usuário
desbloqueado

7. Usuário: correto
Senha: correta
8. Usuário bloqueado

Usuário

9. Necessidade de contato
telefônico para
desbloqueio de usuário

10. Solicitação de
desbloqueio de
usuário

Suporte
Fonte: Autoria própria

Com um ou mais usuários válidos em um sistema, um atacante pode configurar
ferramentas de força bruta de maneira mais eficaz, já que as requisições enviadas se
basearão em usuários que certamente encontram-se na base de dados do sistema,
sobrando apenas a necessidade de acerto da senha para a obtenção de acesso não
autorizado ou então o bloqueio de acesso do usuário. Um sistema híbrido baseado
em HIP dificultaria a ação do levantamento de usuários válidos com mecanismos de
força bruta (com exceção da exploração da vulnerabilidade por meios de sondagem
de URL, situação na qual o sistema híbrido baseado em HIP não conseguiria atuar
por não se tratar de uma exploração de uma falha em formulário Web).
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2.5 Ataques de força bruta em ambientes bancários

De acordo com Herley e Florêncio (2008), a maioria dos bancos e instituições
financeiras dos Estados Unidos autenticam usuários por meio de credenciais simples
(ID do usuário e senha). Esse tipo de autenticação e a escolha de senhas fracas por
usuário, incentiva atacantes a utilizarem métodos de força bruta para obtenção de
credenciais em ambientes críticos. Esses ataques de força bruta geralmente são
parados devido às políticas de bloqueio de usuário, sendo que após três tentativas
errôneas de acesso, o usuário é bloqueado pelo sistema (facilitando ataques de
negação de serviço). Para dificultar a identificação de um ataque e visando obter
credenciais válidas, atacantes variam o usuário válido utilizado no ataque, de maneira
a gerar um número mínimo de autenticações não autorizadas para cada usuário.
Quando o acesso é obtido com sucesso, o servidor não consegue diferenciar um
atacante de um usuário legítimo, já que a autenticação foi executada com sucesso
antes do usuário ser bloqueado. Nesses casos, a principal abordagem para esses
ataques é a combinação de:
 Política de senhas fortes;
 Bloqueio de usuário após 3 tentativas;
 Sistemas de detecção de fraudes e anomalias.
Políticas de senhas fortes não são tão difundidas e usuários demonstram uma
certa preferência por senhas de fácil adivinhação. O bloqueio da conta após três
tentativas é eficaz para desacelerar ataques em uma única conta, mas não são tão
úteis quando o ataque passa por diversas contas diferentes, além disso, o bloqueio
de contas pode ser indesejável para o usuário. Detalhes sobre sistemas de detecção
de fraudes e anomalias utilizadas por bancos não são publicadas.

2.6 HIPs – Provas de interação humana

HIPs são desafios que visam ser de fácil resolução para seres humanos e de
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complexa resolução para máquinas, tornando o uso de máquinas economicamente
inviável para resolvê-los. Para ser eficaz, o HIP deve ser complexo o suficiente para
desencorajar o uso de mecanismos automatizados (como scripts), ao mesmo tempo,
um HIP deve ser de simples resolução, o suficiente para não desencorajar seres
humanos de utilizarem o serviço disponibilizado.
Os primeiros HIPs seguiram o modelo de eficácia, entretanto, com o aumento
da sofisticação dos ataques, alguns HIPs se tornaram obsoletos e vulneráveis, porém,
muitas empresas têm sido relutantes em aumentar a dificuldade do desafio do HIP,
com medo de torná-los complexos ou desagradáveis demais para os seres humanos
(CHELLAPILLA et al., 2005).

2.7 Captchas
O mecanismo mais comum de HIP, trata-se do “captcha visual”, mostrado na
Figura 4 (SAUER, 2009).
Figura 4 - Captcha visual

Fonte: Google Brasil (2014)

A primeira real necessidade de uso de um HIP aconteceu no final da década
de 90. Um buscador Web chamado AltaVista encontrava problemas com a submissão
de dados de maneira automatizada. Essa submissão automatizada de dados no
buscador visava auxiliar spammers a obter melhores posições para seu site no
algoritmo de busca do sistema. A implementação do HIP auxiliou o AltaVista a reduzir
em 95% os ataques de submissão automatizadas (POPE; KAUR, 2005).
De acordo com um dos pioneiros do mecanismo, Ahn et al. (2003), captcha é
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basicamente uma implementação de uma função que permite obter dados de entrada.
Inicialmente, captchas tratam-se de imagens que incorporam letras e palavras
distorcidas que geram um desafio para o usuário resolver, no intuito de garantir que
os dados de entrada foram inseridos por um ser humano e não de maneira
automatizada. Conforme Ahn et al. (2003), seu principal objetivo está na proteção de:
 Formulários de votação online: No final da década de 90, um portal criou um
formulário de votação online perguntando sobre o melhor curso de graduação
em Ciência da Computação. Esse formulário foi contestado após a pontuação
da Universidade de Carnegie Mellon crescer rapidamente, e, no outro dia, a
pontuação do Instituto de Tecnologia de Massachussets terminar em primeiro
(21.156 votos, 124 votos a mais que a Universidade de Carnegie Mellon). As
outras universidades ficaram com números inferiores a 1.000 votos.
 Serviços gratuitos de e-mail: Diversas empresas, como Yahoo! e Microsoft,
oferecem gratuitamente serviços de emails para usuários. A maioria dessas
empresas sofrem com ataques de bots que tentam inscrever milhares de
contas de email por minuto. Captchas impedem que esses bots tenham
sucesso em suas requisições de criação de contas.
 Mecanismos de busca: Alguns sites não querem ser indexados por
mecanismos de busca, utilizando uma tag em html para evitar bots do
mecanismo de busca. Apesar dos buscadores respeitarem a opção de não
indexação, a garantia de que um bot não irá acessar o site, é necessário o uso
do captcha.
 Ataques de worm e Spam: Captcha também é uma solução plausível para
proteção contra e-mails maliciosos e spam. O envio de e-mail só é aceito
quando confirmado que há um humano no computador origem.
 Ataques de dicionário: Utilizar o captcha para sistemas de autenticação,
exigindo que um ser humano digite a senha.
Além dos já citados, esse tipo de HIP também é usado para a proteção de
formulários de autenticação, recuperação de senha ou cadastro de usuários em um
sistema Web.
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De acordo com Kushwaha et al. (2013), diversos projetos têm tentado resolver
captchas visuais usando programas que têm as seguintes funcionalidades:
 Pré-processamento: remoção do fundo da imagem;
 Segmentação: divisão da imagem em regiões para separação de caracteres;
 Classificação: identificação de cada caractere conforme região.
As funcionalidades de pré-processamento e classificação são consideradas
tarefas fáceis para computadores, sendo a única funcionalidade que seres humanos
ainda levam vantagem sobre os computadores é a parte de segmentação.
Além do software de reconhecimento e resolução das imagens geradas,
também existem outras maneiras de se contornar captchas:
 Exploração de vulnerabilidades na aplicação que permitem burlar o controle do
captcha;
 Utilização de trabalho humano para a resolução das imagens.
Captchas implementados de maneira não segura permitem a exploração de
falhas, tornando possível, por exemplo, o envio de diversas requisições para a
resolução de um mesmo captcha, sendo que uma implementação segura não
permitiria que um mesmo captcha fosse utilizado em mais de uma requisição.
Captchas são vulneráveis a ataques de retransmissão, sendo que nesses
ataques é utilizado o fator humano. Uma máquina se torna a responsável pelo
preenchimento dos formulários que serão alvo de requisições automatizadas e um
operador humano resolve o captcha. Geradores de mensagens de maneira massiva,
também conhecidos como spammers, pagam entre 0.50 e 1.20 dólares para cada mil
captchas resolvidos (KUSHWAHA et al., 2013).
Existem diversos possíveis substitutos para o catpcha visual:
 Captcha baseado em voz - A aplicação fornece a opção de ouvir o código de
verificação. É uma forma muito utilizada com usuários da internet que são
cegos, em contrapartida, essa opção é inviável para usuários com deficiência
auditiva.
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 Questões matemáticas - O usuário tem de responder questões matemáticas
simples, como por exemplo, "2+2=?" e em caso de resposta correta o sistema
carrega a página com sucesso.
 Perguntas simples - Ao contrário das questões matemáticas, as perguntas
simples não envolvem cálculos, mas sim perguntas que podem ser facilmente
respondidas pelos usuários, como por exemplo: "Qual segunda letra do
alfabeto?". Mas essas perguntas esbarram na questão da utilização e
necessidade de perguntas em diversas línguas para um formulário ao qual se
tem acesso de diferentes origens do mundo.
 Tarefas simples - Além das perguntas, existe também a utilização de tarefas
fáceis, por exemplo, uma caixa de seleção com a seguinte descrição:
"desmarque a caixa se você é um ser humano".
 Verificação por SMS - A aplicação envia um código de verificação para o
telefone móvel do usuário. Entretanto, muitos usuários não têm telefone móvel
e a aplicação pode ser utilizada a partir de diversas origens do mundo,
inviabilizando a utilização dessa funcionalidade. Esse tipo de mecanismo é
bastante difundido em processos de autorizações de operações bancárias,
entretanto, não é muito comumente utilizada para provas de interação humana.
 Captcha interativo - É disponibilizado para o usuário uma imagem parecida com
um captcha comum, entretanto, o usuário também recebe um conjunto de
caracteres, sendo um desses caracteres correspondentes à primeira letra da
imagem, após o usuário selecionar o caractere referente à primeira letra da
imagem, é disponibilizado um novo conjunto de caracteres, desta vez, referente
à segunda letra da imagem e assim sucessivamente, até a imagem e os
conjuntos de caracteres selecionados serem complementados.
 Captcha desenhado – Destinado somente aos dispositivos móveis que utilizam
touchscreen. Baseado em imagens, o usuário deve desenhar conforme o
desafio proposto.
 Determinação do tempo médio para preenchimento de um formulário - Um ser
humano normalmente leva ao menos meio minuto para preencher um
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formulário de três a cinco campos, por outro lado, um sistema automatizado
pode preencher formulários não sendo preciso mais que alguns poucos
segundos.
 Intervenção humana - A aplicação exige a confirmação de um ser humano
referente à requisição enviada. É uma boa opção em alguns casos, mas um
registro, por exemplo, levaria muito mais tempo a ser concluído. Além disso,
seria necessário formar uma equipe para as confirmações das requisições,
situação que pode gerar um custo extra e desnecessário.
Além das já citadas, também são utilizados em substituição ao captcha, os
campos ocultos, página de confirmação, verificação por Javascript, verificação por de
fotos.
Apesar de serem facilmente burlados, os captchas visuais seguirão sendo
bastante utilizados e isso continuará até o próximo grande avanço na área de
segurança (KUSHWAHA et al., 2013).
O captcha visual e os outros tipos de HIPs poderiam agir juntos para dificultar
a execução de possíveis ataques de força bruta e em contrapartida não prejudicar e
nem tornar difícil a utilização do sistema por usuários com acessos válidos, formando,
dessa maneira, um sistema híbrido baseado em HIP para a proteção de formulários
Web.

2.8 SSO - Autenticação única
Existem casos de sistemas Web que possuem suas áreas autenticadas mas
não necessitam de uma autenticação executada pelo usuário, pois podem estar
atrelados ao ambiente que estão, ou seja, um usuário se autentica em uma sessão de
seu sistema operacional e os sistemas Web, que são parte do ambiente em que o
usuário está, já o reconhecem e autenticam o usuário automaticamente, sem a
necessidade de enviar pelo formulário Web seu usuário e senha. Nesses casos, não
há aplicabilidade do sistema proposto, já que o processo de autenticação Web via
formulário não está prevista em nenhuma etapa desse ciclo.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Essa seção tem como objetivo analisar e comparar trabalhos já publicados que
buscam uma solução para o problema de ataques de força bruta em formulários Web.

3.1 HIPUU - Human Interaction Proof Universally Usable

O HIPUU (Figura 5) é uma implementação híbrida que utiliza imagens e sons
integrados e não apresenta textos ao usuário. As imagens e os sons são objetos ou
eventos de fácil identificação, como animais, condições meteorológicas, instrumentos
musicais, objetos domésticos.
O usuário identifica a imagem ou o som, e, deve enviar ao servidor a qual objeto
aquela imagem ou som se refere.
Figura 5 - HIPUU

Fonte: Sauer et al. (2009)

3.2 A New CAPTCHA Interface Design for Mobile Devices

O modelo proposto define um HIP destinado apenas a usuários de telefones
móveis. Trata de uma manipulação de imagens que tem como objetivo desafiar o
usuário a selecionar somente o que foi proposto. No caso apresentado no trabalho,
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nomeado de "Captcha ZOO", um plano de fundo com grama, conforme Figura 6, é
criado para dificultar a ação de ferramentas automatizadas, e também dois tipos
visualmente semelhantes de animais em 3D (os animais alvos, a serem identificados
pelo usuário, e os animais não alvos, que servem somente para ofuscar o desafio). O
usuário deve selecionar somente os animais alvos para resolver o desafio com
sucesso.
Figura 6 - Captcha para dispositivos móveis

Fonte: Lin et al. (2011)

3.3 iCAPTCHA: The Next Generation of CAPTCHA Designed to Defend against 3rd
Party Human Attacks

O iCAPTCHA (captcha interativo), demonstrado na Figura 7, é um HIP
interativo que utiliza uma sequência de cliques do mouse para permitir que o usuário
resolva o desafio do captcha visual. Inicialmente, uma imagem captcha é gerada
dinamicamente e exibida ao usuário, em seguida, o usuário recebe uma sequência de
vários botões com diversos caracteres ofuscados, uma vez que essa sequência de
vários botões é carregada, o usuário deve clicar no botão correspondente ao primeiro
caractere da imagem captcha. A cada clique, outra sequência de vários botões é
carregada até que seja resolvida o desafio do captcha visual.
Já no lado do servidor, informações da sessão são armazenadas sobre os
índices dos caracteres corretos e os índices dos cliques do usuário, quando a
sequência for concluída, os dois índices são comparados para verificar se o desafio
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foi resolvido com sucesso.
Figura 7 - iCaptcha

Fonte: Soumya et al. (2014)

Entretanto, o captcha interativo possui uma falha em sua arquitetura, pois
originalmente não foram inclusos mecanismos de criptografia, facilitando ações de
ataques de Man In The Middle (MITM), sendo possível um atacante interceptar e
injetar novas mensagens, de maneira a impedir o acesso de um usuário que
decodificou corretamente a imagem, causando negação de serviço no formulário. O
problema pode ser resolvido com a implementação de criptografia (SOUMYA et al.,
2014).

3.4 What's up CAPTCHA? A CAPTCHA Based On Image Orientation

Esse HIP, mostrado na Figura 8, utiliza a orientação e o ângulo de imagens
como desafio, não é baseado na resolução de textos.
Primeiramente foi definido um repositório de imagens que usuários poderiam
orientar ao ângulo correto sem dificuldades e computadores não conseguissem
orientar a imagem com sucesso. A partir deste repositório, são apresentadas imagens
com os ângulos incorretos ao usuário – como por exemplo, um carro de ponta cabeça,
sendo o desafio do usuário ajustar a imagem no ângulo correto, utilizando uma barra
de rolagem e em seguida enviar ao servidor para a verificação.
Esse mecanismo, em termos de resolução, atingiu altas taxas de sucesso com
seres humanos e baixas taxas de sucesso para ferramentas automatizadas.
68,75% dos usuários consultados preferiram o método de rotação de imagens
apresentadas nesse trabalho, contra 31,25% que preferiram decifrar um texto de um
captcha visual comum.
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Figura 8 - What's Up Captcha?

Fonte: Gossweiler et al. (2009)

3.5 Técnicas contra bloqueio massivo de usuários

O levantamento bibliográfico realizado até este momento, não conseguiu
identificar nenhum artigo ou trabalho que trate diretamente questões de bloqueio
massivo de usuários em formulários Web. Entretanto, foi encontrada uma patente de
um sistema que trata questões de bloqueio de contas utilizando métodos de
comunicação direta entre empresa e usuário.
Um sistema patenteado há alguns anos, trata questões de bloqueio de usuários
e alternativas para evitar ataques de negação de serviço utilizando mecanismos de
bloqueios de usuário (GUPTA et al., 2007).
O sistema consiste em diversos componentes que avaliam possíveis ataques
que visam bloquear contas de usuários, como por exemplo, colocar o usuário em um
estado de retenção, situação que impossibilita o usuário de acessar sua conta mas
não o coloca em uma situação de bloqueio efetiva (sendo necessário o deslocamento
físico do titular da conta para o desbloqueio da conta, por exemplo). Um dos
componentes do sistema cria um canal direto entre empresa e cliente, que tem o
objetivo de verificar, de maneira definitiva, se a tentativa de acesso à conta é autêntica
ou fraudulenta. Além disso, o sistema também cria vínculos em canais de
comunicação com o titular da conta, de modo que, caso a conta do usuário entre em
estado de retenção, avisos de SMS, contatos telefônicos e e-mails informando a
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retenção da conta são enviados ao respectivo usuário.

3.6 Brute Force Attack – Blocking Techniques

De acordo com Sowmya e Kumar (2012), a proposta deste trabalho trata-se de
um levantamento de diversos métodos contra ataques de força bruta, sendo esses
métodos:
Bloqueio de contas: não considerada a melhor solução por permitir ataques de
negação de serviço no sistema, ou seja, com uma lista de usuários válidos, torna-se
possível bloqueá-los de maneira massiva.
Definição do horário de utilização do serviço: o usuário define o horário que
acessa o sistema, impedindo quaisquer outros acessos que não estejam dentro do
horário estabelecido.
Questões enviadas ao usuário após a autenticação: após a autenticação, o
usuário deve responder questões no sistema, sendo a requisição apenas aceita caso
a questão proposta seja corretamente resolvida.
Autenticação por OTP (one-time password): utilizar dispositivos OTP, os quais
as chaves de acesso são constantemente alteradas, para realizar autenticações.
Captcha: o usuário deve resolver desafios de captchas para obter acesso ao
sistema.
Verificação de endereço IP: o usuário deve estabelecer um endereço IP fixo de
acesso, não permitindo qualquer outro acesso oriundo de outros endereços que não
foram estabelecidos previamente.

3.7 ReCAPTCHA
O Google desenvolveu uma ferramenta chamada reCAPTCHA para evitar
ataques de força bruta em formulários Web, essa ferramenta atualmente encontra-se
na versão 2.
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Sua primeira versão, bastante difundida, continham captchas de texto para
serem resolvidos, dessa maneira, o usuário necessitaria visualizar um conjunto de
caracteres, escrevê-los e enviá-los ao servidor para checagem da resolução do
desafio, conforme mostrado na Figura 9.
Figura 9 – ReCAPTCHA V1

Fonte: Google Brasil (2014)

Já sua segunda e atual versão, o modelo de desafio foi alterado, não sendo
necessário o usuário resolver e digitar os caracteres de uma imagem.
Inicialmente, basta clicar em uma caixa para a resolução do desafio, conforme
mostrado na Figura 10, e em seguida, enviar o formulário preenchido.
Figura 10 – ReCAPTCHA V2

Fonte: Google (2015)

Entretanto, em alguns casos, é solicitada uma dupla checagem, sendo
necessário resolver um segundo desafio para o envio do formulário, conforme
mostrado na Figura 11.
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Figura 11 – ReCAPTCHA V2 (parte 2)

Fonte: Google (2015)

Este segundo desafio é baseado em imagens com perguntas, desafiando o
usuário a marcar corretamente pelo menos três das nove imagens dispostas no
desafio.

3.8 Tabela de comparação entre trabalhos

Na Tabela 1 é possível observar a comparação entre os trabalhos citados e o
trabalho apresentado. A comparação foi baseada utilizando seis tipos diferentes de
características que sistemas defensivos podem utilizar.
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Tabela 1 - Tabela de comparação

Trabalhos
relacionados

Seção Texto Imagem Web

HIPUU

3.1

CAPTCHA Design for Mobile
Devices

3.2

iCAPTCHA

3.3

What's up
CAPTCHA?
Sistema contra
bloqueio de
contas
Brute Force
Attacks –
Blocking
Techniques

Aleatório Bloqueia Híbrido
usuário

3.4
3.5

3.6

ReCAPTCHA

3.7

Dissertação
apresentada

5

Fonte: autoria própria

O item “Texto”, refere-se a utilização da resolução de texto no desafio proposto
ao usuário. O item “Imagem”, trata a utilização de figuras sem texto para o desafio. Já
o item “Web” define se o mecanismo proposto funciona em ambientes Web (e não
somente em dispositivos móveis). O item “Aleatório” refere-se a uma mínima
aleatoriedade apresentada no mecanismo. “Bloqueia usuário” define se o mecanismo
apresentado trata o bloqueio de usuário em algum momento. O item “Híbrido” define
se é utilizado dois ou mais mecanismos de HIPs no trabalho.
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4 ANÁLISE DE CENÁRIOS

Essa seção apresenta a análise de cenários de ambientes que o sistema
proposto torna-se aplicável:

4.1 Formulários de autenticação em sistemas web

Esse tipo de formulário trata-se de um formulário comum de autenticação,
conforme mostrado na Figura 12.
Figura 12 – Formulário de autenticação

Fonte: Print Screen de formulário de autenticação de uma rede social

O sistema solicita de uma combinação correta de login e senha, para permitir
a autenticação do usuário em áreas restritas do sistema, por ser muito difundido, o
sistema proposto terá um foco especial baseado em diferentes módulos para a
proteção deste tipo de formulário.

4.2 Formulários de autenticação em sistemas bancários via web
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Esse tipo de formulário é destinado a ambientes bancários, formulários
presentes em páginas de banco, em que o usuário precisa se autenticar para executar
operações em sua conta. Geralmente é solicitado ao usuário sua agência e conta, e
sua senha, em outros, ao invés da agência e conta, é solicitado ao usuário o CPF
vinculado à(s) conta(s) de acesso, conforme mostrado na Figura 13.
Figura 13 – Autenticação em formulários de ambiente bancário

Fonte: Print Screen de formulário de autenticação de um Internet Banking

Formulários de autenticação em ambientes bancários online têm um alto risco,
por tratar dados críticos, o bloqueio da conta ocorre após poucas tentativas errôneas
de autenticação. Geralmente em três tentativas erradas o usuário já possui sua conta
bloqueada e seu acesso não é possível até que seja executado o desbloqueio dessa
conta por outros meios de acesso, como caixa eletrônico (ATM) do banco responsável
pela conta ou até mesmo o deslocamento a uma agência bancária para o desbloqueio.
Esse procedimento tem como objetivo mitigar o risco em situações de acessos não
autorizados, entretanto, esse formulário e sua proteção de bloqueio podem ser alvo
de ataques de força bruta no intuito de gerar a indisponibilidade (negação de serviço)
de diversas contas de uma ou mais agências, objetivando prejudicar a companhia e
sua respectiva imagem.

4.3 Formulários de cadastro

Formulários de cadastro solicitam ao usuário diversas informações para
solicitar ou até efetuar diretamente o cadastro do usuário em um sistema web,
conforme mostrado na Figura 14.
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Figura 14 – Formulário de cadastro permite mapeamento de usuários válidos

Fonte: Print Screen de trecho de um formulário de cadastro em um serviço de e-mail

Em alguns casos esse tipo de formulário permite o mapeamento de
informações válidas em um banco de dados, sendo assim, com esse tipo de
“funcionalidade”, agentes mal intencionados poderiam criar uma grande base de
dados com usuários válidos em determinado sistema, para executar ataques
direcionados em usuários válidos, no intuito de obter o acesso às contas ou bloqueálas de maneira massiva.

4.4 Formulários de recuperação de senha

Os formulários de recuperação de senha são utilizados em situações em que o
usuário não se recorda de suas credenciais de acesso, conforme Figura 15.
Figura 15 – E-mail não encontrado

Fonte: Print Screen de formulário de recuperação de senha em um sistema ecommerce
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Geralmente é solicitado ao usuário seu e-mail ou seu login para iniciar o
processo de recuperação de senha. Esse tipo de formulário, em alguns casos, permite
o mapeamento de usuários válidos em um sistema, por meio de comparação de
mensagens retornadas pelo servidor, sendo possível verificar se um cadastro é válido
ou não em um sistema.

4.5 Formulários de votação online

Formulários de votação online visam geralmente obter informações sobre
preferências de consumidores em relação a algum produto, gerar interação entre
clientes e empresa (como o caso da Figura 16) e também para definição de resultados
de concursos que geram prêmios.
Figura 16 – Formulário de votação

Fonte: Print Screen de formulário de votação de um portal de notícias na internet

Esses formulários possuem duas ou mais opções de escolha, de maneira que
o usuário submeta sua(s) preferência(s) ao servidor.
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4.6 Formulários de confirmação de cadastro

Em alguns casos, o sistema solicita uma confirmação posterior ao cadastro
para verificar a autenticidade da solicitação, no intuito de garantir que a solicitação
partiu de um humano com o endereço de e-mail utilizado por ele mesmo, conforme
mostrado na Figura 17.
Figura 17 – Formulário de confirmação de cadastro

Fonte: Print Screen de formulário de confirmação de cadastro

Os dados enviados ao servidor podem variar neste tipo de formulário, desde
uma simples caixa de confirmação até um campo de inserção para a definição de uma
senha.

4.7 Formulários de buscadores

Formulários de buscadores são utilizados em sistemas que possuem uma
ampla base de dados, como por exemplo, sites de e-commerce ou de divulgação de
produtos, como mostrado na Figura 18, ou então, sistemas que contém algoritmos de
busca e pesquisa em sites externos para, por exemplo, buscar melhores preços ou
melhores condições de compra.
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Figura 18 – Formulário de busca

Fonte: Print Screen de formulário de busca de um site de vendas online
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5 SISTEMA HÍBRIDO DE DEFESA CONTRA ATAQUES DE FORÇA
BRUTA
Essa seção apresenta a arquitetura e módulos principais do sistema proposto.
Também se apresenta a interação entre clientes, servidor Web e banco de dados na
utilização do sistema proposto.
O sistema híbrido de defesa possui quatro módulos, sendo eles:
 Módulo Gerenciador – Atua em todas etapas do sistema. O contador interage
com todos os outros módulos, de maneira que, o valor armazenado será
referente ao módulo ou ao conjunto de módulos que devem ser ativados e
utilizados.
 Módulo A - Módulo HIP – módulo referente à etapa 2 do sistema, atuará na
disponibilização de HIPs aleatórios para o usuário. O módulo A se interliga aos
HIPs, ao módulo B e ao contador.
 Módulo B - Módulo temporizador – atua na etapa 3 do sistema, utilizando um
temporizador para retardar ataques de força bruta. O módulo B se interliga ao
contador, ao módulo A e a um temporizador interno.
 Módulo C - Módulo bloqueador – módulo que atua na etapa 4 do sistema,
tratando o bloqueio do usuário. Esse módulo se interliga somente ao contador,
não atuando em conjunto com nenhum outro módulo.

5.1 Sistema híbrido de defesa contra ataques de força bruta em formulários Web –
Autenticação

Em casos de formulários de autenticação, (que permitem a possibilidade de
utilização de um contador) requisições que trafegam credenciais de acesso (usuário
e senha, por exemplo), o sistema híbrido será dividido em 4 etapas, sendo elas:
 Etapa 1 – Pré ativação de HIP;
 Etapa 2 – HIP ativado (Módulo HIP);
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 Etapa 3 – Ativação de temporizador (Módulo temporizador);
 Etapa 4 – Bloqueio de usuário (Módulo bloqueador).
Cada etapa deve possuir seu valor máximo estabelecido, de maneira a definir
que, quando o valor de cada etapa for alcançado, a próxima etapa seja acionada e se
torne funcional.
5.1.1 Etapa 1 – Pré ativação de HIP
A primeira etapa do sistema híbrido em áreas de autenticação tem como
objetivo identificar requisições oriundas de seres humanos que têm conhecimento das
credenciais de acesso.
Conforme mostrado na Figura 19, é possível observar as interações entre
usuário, servidor e banco de dados. Não é exigido do usuário a resolução de nenhum
HIP, entretanto, caso o contador (demonstrado nas interações 4, 9 e 14 da Figura 19)
referente ao usuário solicitado alcance as tentativas estabelecidas, o sistema híbrido
passa para a segunda etapa.
A quantidade de tentativas dessa etapa (E1), deve seguir o seguinte:

Sendo assim, o valor definido para a quantidade de tentativas deve ser um
número natural, tal que seja menor que o estabelecido em E2 e maior que zero. Na
Figura 19, o valor definido em E1 foi “3”.
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Figura 19 - Etapa 1 - Pré Ativação

Pré ativação de HIP
1. Tentativa de login com user1

2. Credenciais de user1
3. Credenciais inválidas

Usuário

4. user1 – Uma tentativa

5. Credenciais inválidas

6. Tentativa de login com user1

7. Credenciais de user1
8. Credenciais inválidas

Usuário

10. Credenciais inválidas

9. user1 – Duas tentativas

11. Tentativa de login com user1

12. Credenciais de user1
13. Credenciais inválidas
14. user1 – Três tentativas

Usuário

Credenciais inválidas

15. Ativar HIP para user1

Fonte: autoria própria

5.1.2 Etapa 2 – HIP ativado (Módulo HIP)
Na etapa de ativação de HIPs, o usuário, ao enviar a requisição de autenticação
ao servidor terá de resolver um desafio de HIP. O servidor, por sua vez, antes de
verificar se as credenciais de acesso do usuário são válidas, retornará um HIP
aleatório ao usuário, sendo aberta duas condições:
 Condição 1: HIP resolvido com sucesso;
 Condição 2: HIP não resolvido.
Na primeira condição, caso o usuário solucione o HIP com sucesso, suas
credenciais de acesso serão enviadas para verificação. Em situação de credenciais
corretas, o usuário será autenticado no sistema, caso contrário, será acrescentada no
contador mais uma tentativa de acesso a partir do usuário em questão (interação 24a
da Figura 20).
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Na segunda condição, não será acrescentada no contador mais uma tentativa
de acesso do usuário. Será enviado outro HIP para o usuário resolvê-lo, até que a
primeira condição se torne verdadeira.

Figura 20 - Etapa 2 - HIP ativado

HIP ativado
15. Ativar HIP para user1
16. Tentativa de login com user1
17. Selecionar HIP
aleatoriamente

17. HIP1
17. HIP2
17. HIP3
17. HIP4

18. HIPx selecionado

Usuário

18 . Resolva HIPx

Condição 1 – HIP resolvido com sucesso
19. HIPx solucionado
20. Verificar HIP enviado
21a. HIP resolvido
22a. Credenciais de user1
23a. Credenciais inválidas
Usuário

25a. Credenciais inválidas

24a. user1 – +1 tentativa

Condição 2 – HIP não resolvido
19. HIPx solucionado
20. Verificar HIP enviado
21b. HIP não resolvido

Usuário

22b. Resolva HIPx

Fonte: autoria própria

A quantidade de tentativas válidas (quando o HIP é solucionado) dessa etapa
(E2), deve seguir o seguinte:
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Dessa maneira, o valor estabelecido para E2 deve ser um número natural, tal
que seja menor que o estabelecido na etapa 3 (E3) e maior que o estabelecido na
etapa 1 (E1).

5.1.3 Etapa 3 – Ativação de temporizador (Módulo temporizador)
Conforme pode ser visualizado na Figura 21, o temporizador se inicia segundos
antes de permitir que o usuário resolva o próximo desafio HIP, e, conforme os desafios
são resolvidos e a autenticação não é executada com sucesso, são acrescentados
mais segundos para o envio do próximo HIP ao usuário. Na figura referente a esta
etapa foi definido que o temporizador aumentaria de 5 em 5 segundos a cada tentativa
errada, ou seja, a primeira tentativa da etapa três, o temporizador duraria 5 segundos,
a segunda tentativa duraria 10 segundos, a terceira, 15 segundos e assim
sucessivamente.
Esta etapa iniciará após a etapa antecessora ser finalizada, ou seja, quando o
valor estabelecido em E2 for alcançado, a E3 se tornará verdadeira. A E3 deve ser
definida de maneira que:

Sendo assim, o valor definido em E3 deve ser um número natural, que seja
menor que o valor estabelecido em E4 e maior que estabelecido em E2.
Figura 21 - Etapa 3 - Temporizador

Ativação de temporizador
101. HIPx solucionado
102. Verificar HIP enviado
103. HIP resolvido
104. Credenciais de user1
105. Credenciais inválidas
Usuário

106. user1 – +1 tentativa

109. Credenciais inválidas

107. 30 tentativas para user1 –
Ativar temporizador
108. Aguarde +5 segundos antes
de enviar HIP de user1
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Fonte: autoria própria

5.1.4 Etapa 4 – Bloqueio de usuário (Módulo bloqueador)
Ao superar o valor definido em E3 em números de tentativas de autenticação
falhas, considerando as três primeiras etapas, o usuário é bloqueado no sistema,
conforme mostrado na Figura 22, com um E4 definido em 100.
Figura 22 - Etapa 4 - Bloqueio de usuário

Bloqueio de usuário
500. HIPx solucionado
501. Verificar HIP enviado
502. HIP resolvido
503. Credenciais de user1
504. Credenciais inválidas
Usuário

505. user1 – +1 tentativa
506. 100 tentativas para user1
– Bloquear usuário
507. Bloquear user1
508. user1 bloqueado
509. Usuário bloqueado

Fonte: autoria própria

Dessa maneira, a etapa 4 deve se tornar verdadeira após o valor definido em
E3:

5.1.5 Fluxograma de atividades
A Figura 23 demonstra o fluxograma de atividades referentes às etapas
apresentadas no sistema híbrido – área de autenticação.
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Figura 23 - Fluxograma de atividades

Fluxograma de
atividades

Requisição de
login com user1
user1

Credenciais
corretas

user1
autenticado

Contador e temporizador
user1 = 0

Credenciais
incorretas
Contador
user1 = +1

Contador
user1< 3
Contador
user1 > 3
Enviar HIP ao
usuário

Bloquear user1
Contador > 100
Hip não
resolvido

Contador < 100

Hip resolvido
com sucesso

Credenciais
incorretas

Aguarde
temporizador

Credenciais
corretas
Contador
user1 > 30

Contador
user1 = +1

Temporizador
user1 = +5s

Contador
user1< 30

Fonte: autoria própria

Sendo que no modelo mostrado na figura, visando exemplificar, foi definido na
parametrização do sistema:
 E1 = 2
 E2 = 29
 E3 = 99
 E4 = 100
 Temporizador = 5
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5.2 Sistema híbrido de defesa contra ataques de força bruta em formulários Web –
genéricos

Em casos de formulários genéricos, como por exemplo, formulários de votação,
que não é factível iniciar um contador, já que as informações trafegadas podem ser
completamente dinâmicas, como formulários de cadastro, ou podem ser inteiramente
fixas, no caso de formulários que todos os usuários têm poucas opções de escolhas,
como formulários de votação online, o sistema híbrido utilizará apenas a etapa de HIP
ativa, conforme mostrado na Figura 24.
Na primeira condição, caso o usuário solucione o HIP, suas requisições serão
enviadas com sucesso. Na segunda condição, será enviado outro HIP para o usuário
resolvê-lo, até que a primeira condição se torne verdadeira para sua requisição ser
enviada com sucesso.
Figura 24 - Sistema híbrido para formulários Web genéricos

HIP ativado
1. Voto na terceira opção
2. Selecionar HIP
aleatoriamente

2. HIP1
2. HIP2
2. HIP3
2. HIP4

3. HIPx selecionado

Usuário

4 . Resolva HIPx

Condição 1 – HIP resolvido com sucesso
5. HIPx solucionado
6. Verificar HIP enviado
7a. HIP resolvido
8a. Computar voto: opção 3
9a. Voto computado na opção 3
Usuário

10a. Voto na opção 3: computado

Condição 2 – HIP não resolvido
5. HIPx solucionado
6. Verificar HIP enviado
7b. HIP não resolvido

Usuário

8b. Resolva HIPx

Fonte: autoria própria
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5.2.1 Fluxograma de atividades
A Figura 25 demonstra o fluxograma de atividades referentes às etapas
apresentadas no sistema híbrido – área genérica.

Figura 25 - Fluxograma de atividades

Voto em item 3
user1

Enviar HIP ao
usuário

Hip não
resolvido
Hip resolvido
com sucesso
Voto em item 3
computado
Fonte: autoria própria

Dessa forma, a figura mostra que a única etapa utilizada, é a etapa do HIP ativo.
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6 DESENVOLVIMENTO

O sistema híbrido defensivo baseado em HIP contra ataques de força bruta em
formulários web visa, além da segurança, garantir que usuários que conheçam suas
credenciais, não tenham de passar por tarefas de desafio desgastantes, ou seja, o
modelo estabelecido por etapas tem o intuito de garantir que o usuário que conhece
suas credenciais estará com acesso não dificultado ao sistema, entretanto, caso esse
usuário passe a errar contínuas vezes os dados de autenticação, mais dificuldades o
usuário terá para requisitar a autenticação. A Figura 26 demonstra as etapas
estabelecidas em camadas, onde o usuário na etapa 1, estará mais próximo de se
autenticar, entretanto, caso sejam identificadas tentativas falhas de autenticação, o
processo ficará mais lento e dificultado, conforme a quantidade de tentativas errôneas
de autenticação.
Figura 26 – Visão das etapas e camadas do Sistema Híbrido

Fonte: autoria própria

6.1 Módulo Gerenciador
O módulo gerenciador do sistema define e encaminha o usuário para qual etapa
do sistema ele se encontra, de maneira a gerenciar o fluxo de solicitações de
autenticação e alterar o usuário entre as etapas.
6.1.1 Fluxograma de atividades do módulo gerenciador
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O fluxograma de atividades do módulo gerenciador está definido conforme
Figura 27.
Figura 27 - Fluxograma de atividades do modulo gerenciador

Fonte: autoria própria

O módulo gerenciador recebe os dados de autenticação, em seguida, valida o
nome do usuário e verifica sua respectiva etapa naquele momento, direcionando o
usuário à etapa correspondente.

6.2 Etapa 1
A etapa 1 é transparente para o usuário, de modo a não prejudicar a usabilidade
do sistema para usuários com conhecimentos das credenciais de acesso. Conforme
mostrado na Figura 28, o usuário, ao se autenticar, caso tenha conhecimento das
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credenciais, não precisará passar por nenhum desafio.
Figura 28 – Etapa 1

Fonte: autoria própria

6.2.1 Fluxograma de atividades – etapa transparente
O fluxograma de atividades dessa etapa é definido conforme Figura 29. O
usuário deve executar sua requisição de autenticação, o sistema verifica se suas
credenciais estão corretas, caso estejam, o usuário será autenticado e o contador do
módulo gerenciador é zerado, caso não estejam, é acrescentado mais uma tentativa
errônea ao contador e caso o contador tenha atingido seu limite, o sistema defensivo
passa para próxima etapa. Em uma situação de autenticação incorreta e o contador
ainda não tenha alcançado uma nova etapa, o usuário poderá tentar se autenticar
novamente sem a necessidade de resolução de desafios ou aguardo de
temporizadores.
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Figura 29 - Fluxograma de atividades da etapa 1

Fonte: autoria própria

Esta etapa garante que usuários com conhecimentos de suas credenciais, não
terão nenhuma dificuldade para acessar o sistema.

6.2.2 Fluxograma de sequência – etapa transparente
O fluxograma de sequência dessa etapa é definido conforme Figura 30.
Figura 30 - Fluxograma de sequência da etapa 1

Fonte: autoria própria

O usuário submete os dados preenchendo o formulário, o sistema defensivo
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verifica no banco de dados o estado do usuário e obtém a verificação que o usuário
não precisa de desafio e nem temporizador, sendo assim, está na etapa 1 do sistema.
O banco de dados valida os dados submetidos e envia a resposta ao usuário.

6.3 Etapa 2
A etapa 2 é a etapa que o sistema defensivo começa sua atuação. Esta etapa
trata os desafios das provas de interação humana (HIP) para o usuário resolver,
conforme mostrado na Figura 31.
Figura 31 – Etapa 2

Fonte: autoria própria

6.3.1 Fluxograma de atividades com HIP
O fluxograma de atividades da etapa 2 é definido conforme a Figura 32. Ao
enviar os dados para autenticação, o sistema retornará um desafio ao usuário. Caso
esse desafio não seja solucionado, o sistema enviará outro desafio ao usuário, até
alcançar a condição de desafio solucionado.
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Figura 32 - Fluxograma de atividades da etapa 2

Fonte: autoria própria

6.3.2 Fluxograma de sequência com HIP
O fluxograma de sequência desta etapa está definido conforme Figura 33. O
usuário submete os dados a partir do formulário, em seguida, o sistema verifica em
qual fase o usuário se encontra e envia a ele um desafio de prova de interação
humana (HIP). O usuário deve resolver corretamente esse desafio, de maneira que,
a submissão de dados alcance efetivamente o banco de dados, para execução da
autenticação.
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Figura 33 - Fluxograma de sequência da etapa 2

Fonte: autoria própria

6.4 Etapa 3
A etapa 3 mantém no sistema um temporizador, que será crescente conforme
as requisições incorretas. Na condição do temporizador ativo e não zerado, o usuário
não conseguirá executar a autenticação (mesmo com credenciais corretas, conforme
Figura 34) e também as tentativas incorretas não serão acrescidas ao contador.
Figura 34 – Etapa 3

Fonte: autoria própria
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6.4.1 Fluxograma de atividades com temporizador
O fluxograma de atividades da etapa 3 está definido conforme Figura 35. Ao
tentar executar a autenticação, o sistema verificará se o usuário solicitado está com o
temporizador ativo, caso esteja, o sistema não deixará o processo de autenticação
seguir, independente de credenciais válidas ou inválidas, até que o temporizador
esteja marcando zero. Na condição de temporizador zerado, o sistema seguirá com o
processo de autenticação e enviará ao usuário um desafio a ser resolvido. Caso a
resolução do desafio não seja bem sucedida, o usuário receberá outro desafio, até
que o desafio seja solucionado. Em seguida, o sistema verifica as credenciais do
usuário, caso estejam válidas, o usuário é autenticado e o contador voltará a zero.
Caso estejam inválidas, o contador acrescenta mais um e o temporizador é acrescido
conforme a definição estabelecida pela configuração do sistema. Caso o contador
alcance o valor referente a esta etapa, a próxima etapa do sistema é iniciada, caso
contrário, o usuário deverá executar o mesmo fluxo desta etapa, com um valor de
temporizador maior.
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Figura 35 - Fluxograma de atividades da etapa 3

Fonte: autoria própria

6.4.2 Fluxograma de sequência com temporizador
O fluxograma de sequência desta etapa está definido conforme Figura 36. O
usuário submete os dados a partir do formulário, em seguida, o sistema verifica em
qual fase o usuário se encontra para então iniciar o temporizador. Antes de receber o
desafio, o usuário não conseguirá enviar requisições ao banco de dados, até que o
temporizador seja zerado, para então, poder enviar uma tentativa de autenticação
válida ao sistema.
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Figura 36 - Fluxograma de sequência da etapa 3

Fonte: autoria própria

6.5 Etapa 4
A etapa 4 trata o bloqueio do usuário no sistema. Quando esta etapa é
alcançada, mesmo inserindo credenciais corretas, o usuário não conseguirá mais se
autenticar no sistema (Figura 37).
Figura 37 – Etapa 4
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Fonte: autoria própria

6.5.1 Fluxograma de atividades com bloqueio
O fluxograma de atividades da etapa 4 está definida em duas partes. A primeira
parte, mostrada na Figura 38, ocorre quando o usuário acaba de ser bloqueado, sendo
que, ao executar todo fluxo no processo de autenticação com a inserção das
credenciais incorretas, o sistema bloqueará o usuário permanentemente, não sendo
possível mais executar autenticação com aquele usuário.
Figura 38 - Fluxograma de atividades da etapa 4

Fonte: autoria própria
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A segunda parte desta etapa ocorre quando o usuário já está bloqueado, sendo
que, ao tentar executar a autenticação, o usuário, independentemente de credenciais
corretas ou incorretas, não conseguirá se autenticar.

6.5.2 Fluxograma de sequência com bloqueio
Assim como o fluxograma de atividades, o fluxograma de sequência desta
etapa é definido em duas partes. A primeira parte, conforme Figura 39, é definida na
primeira requisição referente a etapa 4, ou seja, na última tentativa de autenticação
do usuário antes de bloqueá-lo. Após passar pelo temporizador e resolver o último
desafio, caso o usuário não insira suas credenciais corretas, a conta será bloqueada
permanentemente.
Figura 39 - Fluxograma de sequência da etapa 4

Fonte: autoria própria

A segunda parte desta etapa é definida quando o usuário já está bloqueado,
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conforme fluxograma de sequência mostrado na Figura 40, não havendo a
necessidade de aguardar temporizador ou resolver desafios, o sistema retornará que
o usuário está bloqueado, independente de credenciais corretas ou não.
Figura 40 - Fluxograma de sequência da etapa 4 (segunda parte)

Fonte: autoria própria

6.6 Sistema híbrido defensivo para formulários genéricos
Durante a pesquisa de mecanismos defensivos, foi verificado que já existem no
mercado soluções que possuem mais de uma etapa de HIP e que podem ser
facilmente implementadas, fazendo com que a arquitetura proposta para formulários
genéricos (formulário que não é possível estabelecer um contador para dividir as
requisições em etapas diferenciadas) não seja viável, já que, no modelo proposto, o
processamento seria maior e desnecessário.
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7 TESTES

7.1 Dados analisados

Os dados que serão utilizados e analisados durante os testes serão:
1. Quantidade de requisições enviadas do cliente para o servidor;
2. Quantidade de requisições aceitas pelo servidor e retornadas ao cliente;
3. Quantidade de requisições (aceitas ou não) por tempo.
Esses dados auxiliarão a verificar a efetividade do sistema proposto em relação
a alguns métodos utilizados comumente nos dias atuais.
Além disso, para facilitar a definição de ataques de força bruta e para não haver
diferenciação entre qualidade de comunicação entre cliente-servidor ou ataques
distribuídos, o número de 100 requisições enviadas por minuto ao servidor foi definido
para todos os ambientes. O valor definido em requisição e tempo tem o intuito de
garantir que um usuário comum não conseguiria efetuar essas requisições sem o
auxílio de mecanismos automatizados.

7.2 Ambiente 1 – Sem proteção
Este ambiente trata um formulário que não possui nenhuma proteção, ou seja,
não existem mecanismos defensivos estabelecidos entre a requisição e a resposta do
servidor para o envio do formulário.
Conforme mostrado na Figura 41, o usuário envia os dados preenchidos no
formulário (1), o servidor web envia a requisição do usuário ao banco de dados (2) e
retorna o resultado ao usuário (3, 4).
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Figura 41 – Ambiente 1 – Sem proteção

Fonte: autoria própria

7.2.1 Resultados
Quantidade de requisições enviadas ao servidor: 100
Quantidade de requisições aceitas pelo servidor: 100
Quantidade de requisições aceitas por tempo: 100 requisições por minuto
Neste cenário não há nenhum controle estabelecido, dessa maneira, qualquer
requisição é aceita pelo servidor e enviada ao banco de dados, facilitando ataques de
força bruta, dicionário e adivinhação de senha.

7.3 Ambiente 2 – Protegido por mecanismos de bloqueio
Este ambiente trata um formulário que possui uma proteção baseada somente
em mecanismos de bloqueio, ou seja, quando um ou mais usuários executam diversas
requisições com características iguais (como uma tentativa de autenticação com o
mesmo usuário) e são bloqueadas pelo sistema.
Na Figura 42 é possível observar um exemplo da requisição enviada pelo
cliente ao servidor (1), em seguida o servidor web consulta o banco de dados e obtém
um retorno (2, 3) e envia o resultado ao cliente. Caso o limite sistêmico estabelecido
seja ultrapassado, o cliente não conseguirá mais obter retornos esperados a partir
daquela requisição característica.
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Figura 42 – Ambiente 2 – Mecanismos de bloqueio

Fonte: autoria própria

7.3.1 Resultados
Quantidade de requisições enviadas ao servidor: 100
Quantidade de requisições aceitas pelo servidor: 100
Quantidade de requisições aceitas por tempo: 100 requisições por minuto
Neste cenário, o único controle estabelecido pode se tornar um vetor de
ataques de negação de serviços, já que, o bloqueio de usuário sem nenhum outro
mecanismo de proteção pode facilitar o bloqueio massivo de contas.
No teste executado, conhecendo os nomes de usuários válidos na aplicação e
com um sistema parametrizado para bloquear contas após cinco tentativas errôneas
consecutivas, foi possível bloquear vinte usuários em único minuto.

7.4 Ambiente 3 – Protegido por HIP
Este ambiente trata a proteção baseada em HIP, sendo necessário, antes do
envio do formulário se confirmar, o usuário tem de passar por um determinado desafio,
como por exemplo, a resolução de um captcha.
Conforme mostrado na Figura 43, o cliente envia uma requisição ao servidor
(1), o servidor retorna ao cliente um desafio (2), o cliente resolve o desafio e envia ao
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servidor (3). Caso as informações estejam incorretas, o desafio deverá ser feito
novamente, caso estejam corretas, o servidor troca as informações com o banco de
dados (4, 5) e as envia novamente para o cliente (6).
Figura 43 – Ambiente 3 – Mecanismo de HIP

Fonte: autoria própria

7.4.1 Resultados
Neste cenário não há a intenção de avaliar todas as implementações e modelos
de captchas existentes, sendo assim, será evidenciado que mecanismos de captchas
que são mal estabelecidos, podem dificultar ataques de força bruta, entretanto, pode
não ser uma boa alternativa, caso o atacante tenha real interesse em executar o
ataque no respectivo formulário, já que o captcha poderá ser resolvido, com um certo
índice de acerto, por mecanismos automatizados.
O captcha testado é baseado no modelo da Figura 44.
Figura 44 – Modelo - Captcha
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Fonte: autoria própria

Um exemplo de resolução de captcha por ferramentas automatizadas está
mostrado na Figura 45, onde foi possível obter o resultado de 70% de captchas
resolvidos com sucesso.
Figura 45 – Exemplo de resolução de captcha

Fonte: autoria própria

Dessa maneira, o seguinte resultado foi gerado:
Quantidade de requisições enviadas ao servidor: 100
Quantidade de requisições aceitas pelo servidor: 70
Quantidade de requisições aceitas por tempo: 70 requisições por minuto

7.5 Ambiente 4 – Sistema proposto
Este ambiente trata-se do sistema proposto neste trabalho, de maneira a utilizar
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todos os controles previstos na arquitetura do sistema, envolvendo modificações no
fluxo de dados e nas funcionalidades do sistema conforme as alterações de etapa.
Figura 46 – Ambiente 4 – Sistema proposto

Fonte: autoria própria

7.5.1 Resultados
O sistema foi estabelecido da seguinte forma, para fins de teste:


E1=3, E2=10, E3=40, E4=41 e temporizador=30s.

Nesta condição, o usuário conseguirá executar 41 requisições válidas no
sistema, sendo que:
As três primeiras requisições não terão nenhuma verificação, sendo que não
haverá desafios ou temporizadores;
A partir da quarta requisição, o usuário terá de resolver um desafio e a partir da
décima primeira requisição, o temporizador será acrescentado, sendo assim:
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Tabela 2 – Tabela de quantidade de requisições erradas possíveis com temporizador

Requisição

Temporizador

11ª

30 segundos

12ª

1 minuto

13ª

1 minuto e meio

14ª

2 minutos

15ª

2 minutos e meio

16ª

3 minutos

39ª

14 minutos e meio

40ª

15 minutos

Fonte: autoria própria

A partir da 41ª requisição com a senha incorreta, o usuário será bloqueado.
Considerando os dados estabelecidos neste cenário, um atacante demoraria
cinco horas para executar quarenta requisições a ponto de bloquear o usuário. E um
caso de ataque de adivinhação de senha, seriam possíveis apenas quarenta senhas
diferentes, no mesmo período de tempo (cinco horas).
Sendo assim:
Quantidade de requisições enviadas ao servidor: 100
Quantidade de requisições aceitas pelo servidor: Entre 3 e 11
Quantidade de requisições máximas aceitas por tempo: 11 requisições no
primeiro minuto (após um minuto, menos de 1 requisição por minuto).
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7.6 Visão geral dos testes
Com os testes foi possível constatar que:
Tabela 3 – Visão geral dos testes

Ambiente
1 – Sem mecanismo

Requisições por minuto Observações
aceitas pelo servidor
100
Por não haver

bloqueio

de

usuário, este ambiente facilita a
obtenção
acesso

de

credenciais

de

válidas por meio de

ataques de força bruta.
2

–

Bloqueio

de 100

Com o bloqueio do usuário, este

usuário

ambiente

facilita

a

ação

de

ataques que visam explorar falhas
de

negação

bloqueando

de

serviço,

massivamente

os

usuários presentes na aplicação.
3 – Captcha

Captchas
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mal

implementados

podem dificultar os ataques, mas
mesmo assim, com o avanço da
tecnologia, podem ser resolvidos
com um alto índice de acertos.
Além disso, captchas podem ser
ineficazes contra ataques de força
bruta por meio da contratação de
serviços de resolução de captcha
por humanos.
4 – Sistema proposto

11 no primeiro minuto, O sistema proposto mostrou-se
menos

de

1

após eficaz para dificultar ataques de

primeiro minuto.

força bruta, distribuídos ou não,
no formulário de autenticação.

Fonte: autoria própria

Em termos de execução de ataque, não há diferença entre um ambiente sem
mecanismos defensivos e um ambiente com apenas o mecanismo de bloqueio do
usuário, pois uma ferramenta simples de ataque de força bruta conseguiria executar
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diversas requisições naqueles formulários. O ambiente com o Captcha dificultaria as
execuções dos ataques, pois não seria possível executar requisições diretas sem a
resolução de desafios, entretanto, captchas mal implementados podem ser um tipo de
defesa sem uma boa eficácia. O sistema proposto, por ter seus controles
estabelecidos em lado de servidor, mostrou-se eficaz em dificultar e atrasar a
execução dos ataques de força bruta, pois um atacante dependeria de uma grande
escala de tempo para conseguir concluir seu ataque de negação de serviço e também
teria poucas oportunidades para concretizar com sucesso a descoberta de credenciais
de acesso válidas.

81

8 CONCLUSÃO
O Sistema Híbrido de Defesa Baseado em HIP mostrou-se eficaz em
formulários de autenticação, podendo dificultar ataques de força bruta de diversas
maneiras, desde um simples ataque de adivinhação, partindo de uma única origem,
quanto ataques de força bruta complexos (em situações que os nomes de usuários e
as diretrizes de senhas são conhecidas na aplicação) e distribuídos. Mesmo utilizando
mecanismos humanos para resolução de HIP, as etapas definidas, como o
temporizador do sistema, fazem com que o ataque leve mais tempo para ser
concretizado e podendo até desencorajar o atacante a iniciá-lo.
O sistema alcançou a expectativa de defender formulários de autenticação,
entretanto, a pesquisa concluiu que, em casos de formulários genéricos, onde não é
possível estabelecer um contador e consequentemente, não sendo possível utilizar
etapas com temporizadores e bloqueio de requisições, o sistema não seria muito
eficaz, já que, atualmente, existem soluções no mercado que possuem a mesma
proposta de ter mais de um desafio para um único formulário, como a segunda versão
do ReCaptcha.
Por ser um sistema com definição de parâmetros, é possível estabelecer as
diretrizes de cada etapa conforme necessidade da aplicação, ou seja, o sistema e sua
arquitetura não foi criada para ser inflexível, e sim modelar-se conforme a necessidade
da aplicação a ser defendida e às políticas estabelecidas no ambiente.
O sistema e seus controles defensivos foram estabelecidos em server-side,
sendo assim, todas suas etapas são controladas pelo próprio servidor e não pelo
cliente. A principal vantagem deste tipo de implementação é a segurança, já que, a
partir do cliente e também considerando que o servidor não foi comprometido, não é
possível burlar as características das etapas do sistema. A principal desvantagem
deste modelo é o aumento de processamento, já que haverá uma quantidade razoável
adicional de I/O em um banco de dados, para a checagem da situação atual do usuário
na aplicação.
8.1 Trabalhos futuros
Como proposta para trabalhos futuros:
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 Integração com SIEM: Gerar a integração com sistemas de correlação de
eventos, no intuito de monitorar, em tempo real, os ataques e facilitar a atuação
de equipes de resposta a incidente.
 Avaliação de performance em ambientes com alto fluxo de requisições: Avaliar
a performance do sistema híbrido em ambientes que possuem um grande fluxo
de requisições de autenticação, para avaliar possíveis oscilações e lentidões
nas respostas devido a atuação do sistema híbrido.
 Melhoria de arquitetura do sistema híbrido: Avaliar possíveis mudanças para a
melhoria da arquitetura do sistema híbrido para questões funcionais, de
performance e de segurança.
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APÊNDICE A: CÓDIGO-FONTE DO PROTÓTIPO
O código-fonte do protótipo é dividido em duas partes, sendo a parte mostrada
abaixo, referente ao módulo gerenciador e seus respectivos controles de verificação,
segurança e alteração de etapas.
<?php
error_reporting (E_ALL & ~ E_NOTICE & ~ E_DEPRECATED);
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "************";
$banco = "sistema";
$conexao = mysql_connect($host,$user,$pass) or die(mysql_error());
mysql_select_db($banco);
?>

<html>
<head>
<title>SISTEMA HÍBRIDO – MÓDULO GERENCIADOR</title>
<script type="text/javascript">
function loginok() {
setTimeout("window.location='inicial.php'", 3000);
}

function loginerro () {
setTimeout("window.location='login.php'", 3000);

}

function timer () {
setTimeout("window.location='timer.php'", 3000);

}

function etapa2 () {
setTimeout("window.location='etapa2.php'", 3000);
}
function etapa4 () {
setTimeout("window.location='bloqueado.php'", 3000);
}
</script>
</head>
<body>
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<?php
$login=$_POST['login'];
$senha=$_POST['senha'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM sistema WHERE login = '$login' and senha = '$senha'");
$row = mysql_num_rows($sql);
$dataHora=date("Y-m-d h:i:s");
$Novo=date('Y-m-d h:i:s', strtotime('+45 seconds'));
$HoraUsuario=mysql_query("SELECT Timer FROM sistema where login = '$login'");
$Timer=mysql_fetch_assoc($HoraUsuario);
$Timer2=$Timer["Timer"];

// etapa 1 - 0 até 3
// etapa 2 - 4 até 10
// etapa 3 - 11 até 20
// etapa 4 - > 21

$E1 = mysql_query("SELECT * FROM sistema WHERE login = '$login' and contador <= '3'");
$E1V = mysql_num_rows($E1);
$E2 = mysql_query("SELECT * FROM sistema WHERE login = '$login' and contador >= '4' and
contador <= '10'");
$E2V = mysql_num_rows($E2);
$E3 = mysql_query("SELECT * FROM sistema WHERE login = '$login' and contador >= '11' and
contador <= '20'");
$E3V = mysql_num_rows($E3);
$E4 = mysql_query("SELECT * FROM sistema WHERE login = '$login' and contador >= '21'");
$E4V = mysql_num_rows($E4);

if ($E1V > 0) {
echo "Etapa 1.";
if ($row > 0) {
session_start();
$_SESSION['login']=$_POST['login'];
$_SESSION['senha']=$_POST['senha'];
echo "Usuário autenticado";
echo "<script>loginok()</script>";
}
else {
$soma = mysql_query("UPDATE sistema SET contador = (contador + 1) WHERE login = '$login'") or
die(mysql_error());
echo "Usuario ou senha inválidos.";
echo "<script>loginerro()</script>";
}
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//ETAPA 2

}

if ($E2V > 0) {
echo "Etapa 2 - Desafio!";
echo "<script>etapa2()</script>";

}

// ETAPA 3

if ($E3V > 0) {
echo "Etapa 3 - Timer!";
if ($dataHora > $Timer2) {
echo "Sem timer! - Desafio!";
echo "<script>etapa2()</script>";
}
else {
//

$soma = mysql_query("UPDATE sistema SET Timer = '$Novo' WHERE login = '$login'");
echo "Usuário com timer ativo - temporiamente bloqueado - até:";
echo $Timer2;
echo ".......";
echo ".......";
echo "<script>timer()</script>";
}

// ETAPA 4

}
if ($E4V > 0) {
echo "Etapa 4 - Bloqueio!";
echo "<script>etapa4()</script>";
}
?>
</body>
</html>

A segunda parte do código-fonte, trata as etapas em que o usuário deve
resolver o HIP para executar a autenticação, ou seja, a etapa 2, 3 e uma requisição
da etapa 4.
<?php
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error_reporting (E_ALL & ~ E_NOTICE & ~ E_DEPRECATED);
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "************";
$banco = "sistema";
$conexao = mysql_connect($host,$user,$pass) or die(mysql_error());
mysql_select_db($banco);
?>

<html>
<head>
<title>SISTEMA HÍBRIDO - HIP</title>
<script type="text/javascript">
function loginok() {
setTimeout("window.location='inicial.php'", 10);
}

function loginerro () {
setTimeout("window.location='login.php'", 10);
}

</script>
</head>
<body>

<?php session_start();
$login=$_POST['login'];
$senha=$_POST['senha'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM sistema WHERE login = '$login' and senha = '$senha'");
$row = mysql_num_rows($sql);
$dataHora=date("Y-m-d h:i:s");
$Novo=date('Y-m-d h:i:s', strtotime('+45 seconds'));
$HoraUsuario=mysql_query("SELECT Timer FROM sistema where login = '$login'");
$Timer=mysql_fetch_assoc($HoraUsuario);
$Timer2=$Timer["Timer"];

if (isset($_POST['g-recaptcha-response']) && $_POST['g-recaptcha-response']) {
var_dump($_POST);
$secret = "6Lek1RsTAAAAAO1Td1TGYVXdY46PWw6YZQEZEWnS";
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$captcha = $_POST['g-recaptcha-response'];
$resposta =
file_get_contents("https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=$secret&response=$captcha&remo
teip=$ip");
var_dump($resposta);
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$goog = json_decode($resposta,TRUE);
if ($goog['success']){
if ($row > 0) {
session_start();
$_SESSION['login']=$_POST['login'];
$_SESSION['senha']=$_POST['senha'];
echo "Usuário autenticado";
echo "<script>loginok()</script>";
}
else {
$soma = mysql_query("UPDATE sistema SET contador = (contador + 1) WHERE login = '$login'") or
die(mysql_error());
$timer = mysql_query("UPDATE sistema SET Timer = '$Novo' WHERE login = '$login'");
echo "Usuario ou senha inválidos.";
echo "<script>loginerro()</script>";
}
}
else {
echo "<h1>Erro - Código digitado errado</h1>";
echo "<script>loginerro()</script>";
}
}
?>
</body>
</html>

